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 اُوٟٞ اُغبرث٤خ أُشًض٣خ

 اٍ اُٞهذ. ٣ٌٖٝٔ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٛزٙ اُؼغِخ ثبُٔؼبدُخ٣زؾشى اُغغْ اُز١ ٣ٌٕٞ ك٢ ؽشًخ دائش٣خ ٓ٘زظٔخ ثؼغِخ عزة ٓشًض١ ؽٞ

 : a = v
2
/r ٝٝكوًب ُوبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ، ال ثذ ٖٓ ٝعٞد هٞح إلؽذاس ٛزٙ اُؼغِخ. ك٢ ؽبُخ اٌُٞاًت اُز٢ رغ٤ش ك٢ ٓذاسارٜب، رزٔضَ ٛزٙ اُوٞح ك٢

سع. ٝرُٞذ ٛزٙ اُوٞح ػغِخ اُغزة أُشًض١ ُِؾشًخ اُغبرث٤خ. رإصش هٞح عبرث٤خ اُشٔظ اُز٠ رؼَٔ ُِذاخَ )هٞح عبرثخ ٓشًض٣خ( ػ٠ِ األ

 .أُذاس٣خ

 ػغٍخ اٌغبرث١خ اٌّشوض٠خ 

ػغٍخ اٌغزة اٌّشوضٞ ٟ٘ خبط١خ ٌؾشوخ عغُ فٟ ِغبس دائشٞ. ٠ىْٛ ارغبٖ اٌؼغٍخ ٌٍذاخً ، ٔؾٛ ِشوض اٌذائشح ٚ ِمذاس٘ب ٠غبٚٞ ِشثغ 

ًِب ػٍٝ ٔظف لغش اٌذائشح. ٚ ٠ىْٛ ارغبٖ اٌمٛ ح اٌّغججخ ٌٙزٖ اٌؼغٍخ أ٠ًضب ثبرغبٖ ِشوض اٌذائشح ٚرغّٝ اٌمٛح اٌغبرثخ عشػخ اٌغغُ ِمغٛ

 .اٌّشوض٠خ

 لبْٔٛ اٌغبرث١خ 

٢ اهزشػ اُؼبُْ اإلٗغ٤ِض١ اُغ٤ش ئعؾبم ٤ٗٞرٖ إٔ اُغبرث٤خ اُز٢ رغؼَ األعغبّ رغوؾ ػ٠ِ األسع ٢ٛ رارٜب اُوٞح اُز٢ رؾبكع ػ٠ِ اٌُٞاًت ك

  .األسع ٣ٌٖٔ رلغ٤شٛب ٖٓ خالٍ هبٕٗٞ ثغ٤ؾ ٝاؽذ ٝٛٞ هبٕٗٞ اُغزة اُؼبّٓذاسارٜب. ٝهذ أٝػؼ ٤ٗٞرٖ إٔ عبرث٤خ 

 :٣٘طجن هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ ػ٠ِ أ١ عغ٤ٖٔ ُٜٔب ًزِخ. ٣ٌٖٝٔ رِخ٤ض اُوبٕٗٞ ًٔب ٢ِ٣

 .رض٣ذ هٞح اُغبرث٤خ ث٤ٖ عغ٤ٖٔ ٓغ رضا٣ذ ًزِز٤ٜٔب. ًِٝٔب صاد اٌُزِخ، صادد هٞح اُغبرث٤خ .ٔ

  .صادد أُغبكخ ث٤ٜ٘ٔب رز٘بهض هٞح اُغبرث٤خ ث٤ٖ عغ٤ٖٔ ًِٔب .ٕ

 اُغشػخ أُزغٜخ أُذاس٣خ 

  .ُغشػخ أُزغٜخ أُذاس٣خ ٢ٛ اُغشػخ اٌُبك٤خ إلثوبء هٔش ؽج٤ؼ٢ أٝ ط٘بػ٢ ك٢ أُذاس

بس ٤ٔ٣َ اُوظٞس اُزار٢ ُِغغْ أُزؾشى ئ٠ُ عؼِٚ ٣زؾشى ك٢ خؾ ٓغزو٤ْ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ هٞح اُغبرث٤خ ر٤َٔ ئ٠ُ عؾجٚ ئ٠ُ األعلَ. ٌٝٛزا كإ أُغ

  .ُٔذاس١، اُج٤ؼب١ٝ أٝ اُذائش١، ٣ٔضَ اُزٞاصٕ ث٤ٖ اُغبرث٤خ ٝاُوظٞس اُزار٢ا

زؼذ ًِٝٔب صادد ًزِخ اُغغْ اُز١ ٣غزة اُؤش ، اؽزبط اُؤش ُغشػخ ٓزغٜخ ٓذاس٣خ أػ٠ِ ٤ُذٝس ك٠ ٓذاس ػ٘ذ اسرلبع أٝ ٓغبكخ ٓؼ٤٘خ. ًِٝٔب اث

 .ي عشػخ ٓذاس٣خ أهَ ُِؤش اُظ٘بػ٢ ُِجوبء ك٢ أُذاساُؤش اُظ٘بػ٢ ػٖ ٓشًض اُغزة، ػؼلذ هٞح اُغبرث٤خ ٝرطِت رُ

 هٟٞ اُغبرث٤خ ك٠ اُلؼبء 

 اُضوٞة اُغٞداء

ب أّ ًًٞجً  ًً ب أّ رٔزِي ثؼغ أُ٘بؽن ك٢ اُلؼبء عبرث٤خ ٛبئِخ ؽز٠ أٜٗب رجزِغ أ١ ٓٞاد رٔش ثبُوشة ٜٓ٘ب. ٝر٘ؼـؾ ٛزٙ أُبدح، عٞاء أًبٗذ ٤ٗض

ٌٕٞ اُغبرث٤خ شذ٣ذح ُِـب٣خ ؽز٠ أٜٗب رإصش ػ٠ِ اُضٖٓ ٝأٌُبٕ ، كزُجطئ اُضٖٓ ٝرُٔذد اُلؼبء. ٝال ٣ٌٖٔ عؾبثخ ؿبص٣خ، ئ٠ُ ًضبكخ ال ٜٗبئ٤خ. ٝر

ٝرغ٠ٔ ٛزٙ أُ٘بؽن اُلشاؿ٤خ اُغٞداء ثبُضوٞة  .ُِؼٞء ؽز٠ اُٜشٝة ٖٓ هٞح اُغبرث٤خ اُشذ٣ذح ٖٝٓ صْ رظَ أُ٘طوخ عٞداء ٝؿ٤ش ٓشئ٤خ

 .اُغٞداء

 

 ليلة اإلمتحان 
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 ؽبهخ اُؾشًخ ٝؽبهخ اُٞػغ

 .أُوبُخ اُزب٤ُخ ٝدٕٝ ٓالؽظبري  اهشأ

ؽبهخ اُؾشًخ ٝؽبهخ  :ػ٘ذٓب ٣زأسعؼ هشد ػ٠ِ كشع ًشٓخ، كاٗٚ ٣زظشف ٓضَ اُج٘ذٍٝ. ٓضَ أ١ ث٘ذٍٝ، كاٗٚ ٣ُج٤ٖ اُؼالهخ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُطبهخ

 .اُٞػغ

ًٝزُي اُؾبٍ ثبُ٘غجخ ُؾبكِخ ٓغشػخ،  .ث٤٘ٔب ٣زأسعؼ اُوشد ٖٓ شغشح ئ٠ُ أخشٟ، كاٗٚ ٣ٔزِي ؽبهخ ؽشًخ .٢ٛ ؽبهخ ػ٘ذ اُؾشًخؽبهخ اُؾشًخ 

 .أ١ عغْ ٓزؾشى ُذ٣ٚ ؽبهخ ؽشًخ .ٝعوٞؽ هطشح ٓطش، ُٝؼجخ اُ٘ؾِخ اُذٝاسح

، ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ أٗٚ "ٓخزضٗخ" ٢ٛ اُطبهخ اُز٠ ٣ٔزٌِٜب عغْ أٝ ٗظبّ ثغجت ٓٞػغ أعضائٚ. ٝؿبُجبً ٓب ٣ُ٘ظَش ئ٤ُٜب ػ٠ِ أٜٗب ؽبهخ ؽبهخ اُٞػغ

ؽ٤ش رْ اُزأص٤ش ثوٞح العزطبُخ اُضٗجشى، ٓٔب أدٟ ئ٠ُ  .كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ُِضٗجشى ػ٘ذ اعزطبُزٚ ؽبهخ ٝػغ.٤ُغذ ٓبدحٖٓ أُْٜ رزًش إٔ اُطبهخ 

ًِٝٔب صادد اعزطبُخ اُضٗجشى ػٖ ٝػؼٚ اُطج٤ؼ٢، صادد هذسرٚ ػ٠ِ ثزٍ شـَ ػ٘ذ ئؽالهٚ. اُضٗجشى أُشذٝد ُذ٣ٚ ؽبهخ  .ٝعٞد ؽبهخ ٓخزضٗخ

 .خش ٖٓ ؽبهخ اُٞػغ ٛٞ ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خٝٛ٘بى ٗٞع آ .ٝػغ أُشٝٗخ

رٔزِي اٌُشح أُؼذ٤ٗخ ؽبهخ ٝػغ أًجش ػ٘ذٓب ٣زْ سكؼٜب أػ٠ِ عطؼ األسع ٓوبسٗخ ثطبهخ ٝػؼٜب ثؼذ عوٞؽٜب ئ٠ُ األسع. ًبٕ ال ثذ ٖٓ ثزٍ 

 .اُغبرث٤خ ُذٟ اٌُشح أُشكٞػخ ؽبهخ ٝػغ .شـَ ػ٠ِ اٌُشح ُشكؼٜب ئ٠ُ أػ٠ِ كٞم عطؼ األسع ػذ هٞح ٓغبٍ اُغبرث٤خ

ٌُٖ اُ٘ظبّ ٣ٔزِي ؽبهخ  .٣ٝٔزِي اُوشد أ٣ًؼب ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ػ٘ذٓب ٣وق ػ٠ِ هٔخ اُشغشح. اُوشد ال ٣زؾشى، ُزُي ٤ُغذ ُذ٣ٚ ؽبهخ ؽشًخ

 ..ثغجت ٓٞهغ اُوشد كٞم األسع. ئٕ اُشـَ أُجزٍٝ ُشكغ اُوشد ػذ هٞح اُغبرث٤خ هذ ُّٝذ ؽبهخ ٝػغ

ك٢ اُغضء اُؼ١ِٞ ؽ٤ش ٣جذأ  .ٝئ٣بثًب ٝٛٞ ٓؼِن ٖٓ ر٣ِٚ، كإ ؽبهزٚ رزؾٍٞ ٖٓ ؽبهخ ٝػغ ئ٠ُ ؽبهخ ؽشًخ ٝاُؼٌظئرا ًبٕ اُوشد ٣زأسعؼ رٛبثًب 

ػ٘ذٓب ٣جذأ اُوشد ثبُزأسعؼ ئ٠ُ  .ٌُٖ ؽبهخ ٝػؼٚ ه٤ٔخ ػظ٠ٔ .اُزأسعؼ، ٣ٝـ٤ش ارغبٛٚ، رٌٕٞ عشػخ اُوشد طلش، ٝرٌٕٞ ؽبهخ ؽشًزٚ أ٣ًؼب طلش

ك٢ ٛزا  .برث٤خ ػ٤ِٚ. ك٢ اُغضء اُغل٢ِ ٖٓ اُلشع ، ٣زؾشى اُوشد ثغشػخ ًج٤شح، ٝرٌٕٞ ؽبهخ ؽشًزٚ ه٤ٔخ ػظ٠ٔأعلَ، رضداد عشػزٚ ثزأص٤ش اُغ

 .اُٞػغ، رٌٕٞ ؽبهخ اُٞػغ ػ٘ذ ؽذٛب األد٠ٗ. ٝػ٘ذٓب ٣زأسعؼ اُوشد ٓشح أخشٟ، رزؾٍٞ اُطبهخ ٓشح أخشٟ ئ٠ُ ؽبهخ ٝػغ

ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ، رْ رؾ٣َٞ ؽبهخ اُٞػغ ئ٠ُ  .ؾٍٞ طٞسح ٖٓ اُطبهخ ئ٠ُ طٞسح آخش٣ٟٞػؼ ٛزا أُضبٍ خبط٤خ أعبع٤خ ُِطبهخ، ٝٛٞ أٗٚ ٣ٌٖٔ ر

 .ؽبهخ ؽشًخ اُز٠ رؾُٞذ ٓشح أخشٟ ئ٠ُ ؽبهخ ٝػغ

 ٝطق اُوٟٞ

٤بط ٣ٌٖٔ ُِوٞح إٔ رغؼَ اُغغْ ٣جذأ ك٢ اُزؾشى، أٝ ٣زٞهق ػٖ اُؾشًخ، أٝ رض٣ذ اُغشػخ، أٝ رجطئ اُغشػخ، أٝ رـ٤ش االرغبٙ. ؿبُجبً ٓب ٣زْ ه

 .(N) اُوٟٞ ثب٤ُ٘ٞرٖ

بًٗب ٢ٛ ٤ًٔخ ٓزغٜخ، ٓٔب ٣ؼ٢٘ أٜٗب رزؼٖٔ ًالً ٖٓ ارغبٙ ٝؽغْ. ؿبُجبً ٓب ٣زْ رٔض٤َ اُوٟٞ ثٞاعطخ األعْٜ اُز٢ رش٤ش ئ٠ُ ارغبٙ اُوٞح. أؽ٤ اُوٞح

 .٣زْ سعْ األعْٜ ثأؽٞاٍ ٓخزِلخ، ٝاألعْٜ األؽٍٞ رٔضَ هٟٞ أهٟٞ

أُؾظِخ، أٝ ٓؾظِخ اُوٟٞ.اُوٟٞ أُإصشح ػ٠ِ عغْ ٓب رٌٕٞ ٓزٞاصٗخ ئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ ٓغٔٞع اُوٟٞ أُإصشح ػ٠ِ عغْ ٓب ٛٞ اُوٞح 

 .رغب١ٝ طلًشا أٝ ؿ٤ش ٓزٞاصٗخ ئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ ال رغب١ٝ طلًشا

 :ٓضبٍ

ٕ اُوٞح أُؾظِخ رٌٕٞ ٓإصشح ػ٠ِ ٣غبس اُظ٘ذٝم.كا N ٓٓٔٓإصشح ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ اُظ٘ذٝم، ٝهٞح ٓوذاسٛب  N 0ٓئرا ًبٗذ ٛ٘بى هٞح ٓوذاسٛب 

 .N - 80 N = 20 N ٓٓٔئ٠ُ ا٤ُغبس، ك٢ ارغبٙ اُوٞح األًجش.ٝٓوذاس اُوٞح أُؾظِخ ٛٞ 

 هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ ُِؾشًخ

ٖ شثخ ٓرغبسع اُؼشثخ اُز٢ ٣غشٛب ًِت ًج٤ش أًجش ٖٓ رغبسع اُؼشثخ ٗلغٜب ئرا ًبٕ ٣غشٛب ًِت طـ٤ش. رُي إٔ اٌُِت اٌُج٤ش ٣جزٍ هٞح أًجش ػ٠ِ اُؼ

٤ِٓئخ رِي اُوٞح اُز٢ ٣جزُٜب اٌُِت اُظـ٤ش. أُض٣ذ ٖٓ اُوٞح ٣ؼ٢٘ رغبسع أًجش ئرا ًبٗذ ًزِخ اُغغْ ٢ٛ ٗلغٜب. ئرا ًبٗذ ػشثخ اٌُِت اٌُج٤ش 

بسؿخ. ثبُشَٓ، كغ٤ٌٕٞ ُِؼشثخ رغبسع أطـش ٓٔب ًبٗذ ػ٤ِٚ ػ٘ذٓب ًبٗذ كبسؿخ. ٛزا ألٕ اُؼشثخ أُِٔٞءح ثبُشَٓ ُٜب ًزِخ أًجش ٖٓ اُؼشثخ اُل

 .ص٣بدح اٌُزِخ رؼ٢٘ رغبسع أهَ ئرا ًبٗذ اُوٞح أُإصشح ٢ٛ ٗلغٜب



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

4 
           

ح ٝرشٌَ اُؼالهخ ث٤ٖ اُوٞح ٝاٌُزِخ ٝاُزغبسع أعبط هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ ُِؾشًخ.٣٘ض اُوبٕٗٞ اُضب٢ٗ ػ٠ِ إٔ اُزغبسع ٣ضداد ٓغ ص٣بدح اُوٞ

 .٣ٝ٘وض ٓغ ص٣بدح اٌُزِخ.اُزغبسع ٣ٌٕٞ ك٢ ارغبٙ اُوٞح أُؾظِخ

 ٞح ٝاٌُزِخ ٝاُزغبسعاُو

 :ٝطق ٤ٗٞرٖ اُؼالهخ ث٤ٖ اُوٞح، ٝاٌُزِخ، ٝاُزغبسع س٣بػ٤ًب

 اُزغبسع× اُوٞح = اٌُزِخ 

F = ma 

اُوٞح ك٢ أُؼبدُخ ٢ٛ اُوٞح أُؾظِخ، ٢ٛٝ ٓغٔٞع ع٤ٔغ اُوٟٞ أُإصشح ػ٠ِ اُغغْ.ٖٓ أعَ إٔ رزغبسع ؽشًخ اُغغْ، ٣غت إٔ رٌٕٞ اُوٞح 

 .غْ ك٢ ارغبٙ اُوٞح أُؾظِخؿ٤ش ٓزٞاصٗخ.صْ ع٤زغبسع اُغ

ٛٞ ٤ًٔخ ٓزغٜخ رُؼشف ػ٠ِ أٜٗب رَـ٤ّش ك٢ اُغشػخ أُزغٜخ ثٔشٝس اُضٖٓ.ثبُ٘غجخ ُِؾشًخ اُخط٤خ، رش٤ش اُؼ٤ِٔبد اُؾغبث٤خ ) اُؼغِخ (  اُزغبسع

 .ُوبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ ُِؾشًخ ػبدحً ئ٠ُ ٓوذاس اُزغبسع كوؾ

 ٝؽذاد ا٤ُ٘ٞرٖ

، ٝاُزغبسع ثبألٓزبس ٌَُ صب٤ٗخ ك٢ (kg) ، ٝاٌُزِخ ثب٤ٌُِٞعشاّ(N) ٖ، ٣زْ اُزؼج٤ش ػٖ اُوٞح ػبدحً ثٞؽذاد ٤ٗٞرٖك٢ هبٕٗٞ اُؾشًخ اُضب٢ٗ ٤ُ٘ٞر

 .(m/s²)اُضب٤ٗخ، أٝ ثٔزش ك٢ اُضب٤ٗخ أُشثؼخ 

 (m/s²) اُزغبسع × (kg) اٌُزِخ = (N) اُوٞح

ٖٓ اٌُزِخ ثٔؼذٍ  (kg ٔوذاس اُوٞح أُطِٞثخ ُزغبسع ٝاؽذ ٤ًِٞعشاّ )ٛٞ ٓ (N ٔألٕ اُوٞح ٣زْ اُزؼج٤ش ػٜ٘ب ثٞؽذاد ٤ٗٞرٖ، كإ ٝاؽذ ٤ٗٞرٖ )

 :(m/s² ٔٓزش ٝاؽذ ك٢ اُضب٤ٗخ ٌَُ صب٤ٗخ )

1 N = 1 kg ∙ m/s² 

٢ٛ ػَٔ ٣ـ٤ش ؽشًخ اُغغْ أٝ اُش٢ء أٝ ٣ؾبكع ػ٤ِٜب. ثجغبؽخ، اُوٞح ػجبسح ػٖ دكغ أٝ عؾت. ٣ٌٖٔ ُِوٟٞ إٔ رـ٤ش عشػخ اُغغْ  ُوٞحا

ٌَ ٖٓ دكغ اُجبة ُلزؾٚ، ٝعؾجٚ إلؿالهٚ، ٝرٔذ٣ذ شش٣ؾ ٓطبؽ٢ أكؼبالً رزطِت هٞح. ٝاُوٞح ٤ًٔخ ٓزغٜخ، أ١ أٜٗب راد  .ِٚٝارغبٛٚ ٝؽز٠ شٌ ٣َُٝؼذ ً

ذاّ ٓوذاس )ؽغْ( ٝارغبٙ. ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ سؤ٣خ اُوٟٞ ثظٞسحٍ ٓجبششح، ئال أٗٚ ٣ٌٖٔ ٓالؽظخ ٝه٤بط آصبسٛب. ٝرُوَبط اُوٞح ثبعزخ

َٓض ئ٤ُٜب ثبُؾشفػذاد اُوٞ ب ُؼبُْ اُل٤ض٣بء ئعؾبم ٤ٗٞرٖ N ح، ٝٝؽذح ه٤بعٜب ٢ٛ ا٤ُ٘ٞرٖ اُز٢ ٣ُش ًٔ ٤ُٔذ ثزُي رٌش٣ ٣ٝغز٘ذ ًض٤ش ٓٔب ٗؼشكٚ  .ٝع

 .ا٤ُّٞ ػٖ اُوٞح ئ٠ُ هٞا٤ٖٗ ٤ٗٞرٖ اُضالصخ األعبع٤خ ُِؾشًخ

 أُؼبدالد

  .ُوذ اعزخذٓذ اص٘ز٤ٖ ٖٓ أُؼبدالد اُشئ٤غ٤خ ُٜزا أُٞػٞع

 اُزغبسع× ٌُزِخ اُوٞح = ا

F = ma  

اإلصاؽخ(/اُضٖٓ×  ٕ= )) اُؼغِخ ( اُزغبسع 
2

 

a = 2d/t
2

 

 االؽزٌبى 
 األسع ٝٗؼَ ؽزائي روبّٝ ؽشًزي ئ٠ُ  ٛٞ اُوٞح اُز٢ روبّٝ اُؾشًخ ث٤ٖ عطؾ٤ٖ ٓزالٓغ٤ٖ. ػ٘ذ اُغ٤ش، كإ هٞح االؽزٌبى ث٤ٖ االؽزٌبى

األٓبّ. ٣ؼَٔ االؽزٌبى ك٢ االرغبٙ أُؼبًظ ُؾشًخ عغْ ٓب. ئرا هٔذ ثذكغ ًشع٢، كاٗي رغزخذّ هٞح ُزؾش٣ٌٚ ئ٠ُ األٓبّ. رٔبسط األسع 

 .ُٔوبٝٓخ اُؾشًخ األٓب٤ٓخ ٌُِشع٢ - ثبرغبٛي -هٞح اؽزٌبى ك٢ االرغبٙ أُؼبًظ 

https://school.eb.co.uk/levels/intermediate/article/friction/627997
https://school.eb.co.uk/levels/intermediate/article/friction/627997
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 ٠ِ األعطؼ اُخش٘خ ٓ٘ٚ ػ٠ِ األعطؼ أُِغبء. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٖٓ األعَٜ إٔ ر٘ضُن ػ٠ِ اُغ٤ِذ ٝأٗذ ٣ٌٕٞ االؽزٌبى أًجش ثٌض٤ش ػ

 .رشرذ١ أؽز٣خ ٓؼذ٤ٗخ أًضش ٖٓ اسرذاء أؽز٣خ ٓطبؽ٤خ، ألٕ االؽزٌبى ث٤ٖ أُؼذٕ ٝاُغ٤ِذ أهَ ٖٓ االؽزٌبى ث٤ٖ اُضِظ ٝأُطبؽ

 ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٣غبػذ االؽزٌبى ث٤ٖ اإلؽبساد أُطبؽ٤خ ٝاُطش٣ن ػ٠ِ ٓوبٝٓخ ٣ٌٖٔ ُوٟٞ االؽزٌبى إٔ رٌٕٞ ٓل٤ذح أٝ ؿ٤ش ٓل٤ذح. ػ

ٝٓغ رُي، كإ ػذّ أُذاٝٓخ  .ًزٜبع٤بسح أٝ دساعخ ٝػغالرٜب ٣غبػذ اُؼشثبد ػ٠ِ ئثطبء ؽش ٌٓبثؼاٗضالم اإلؽبساد. كبالؽزٌبى ث٤ٖ 

 .ػ٠ِ رشؾ٤ْ عِغِخ دساعخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ض٣ذ ٖٓ االؽزٌبى ث٤ٖ اُغِغِخ ٝأُؾٞس، ٓٔب ٣غؼَ اُذساعخ أًضش طؼٞثخ ك٢ اُذٝط

 ٣ي. ٝٓغ االؽزٌبى ث٤ٖ األعطؼ ٣ُٞذ اُؾشاسح. ػ٘ذٓب روّٞ ثلشى ٣ذ٣ي ٓؼًب، كإ االؽزٌبى ث٤ٖ ٣ذ٣ي ٣ُٞذ اُؾشاسح، ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ رذكئخ ٣ذ

رُي، ٣ٌٖٔ ُِؾشاسح اُ٘برغخ ػٖ االؽزٌبى ث٤ٖ أعضاء أُب٤ً٘خ أُزؾشًخ إٔ رغجت أػشاًسا عغ٤ٔخ. ُٝٔٞاعٜخ رُي، رُغزخذّ أدٝاد 

 .اُزشؾ٤ْ ٓضَ اُض٣ذ ُزو٤َِ االؽزٌبى ث٤ٖ األعضاء أُزؾشًخ ٖٓ أُب٤ً٘خ ٝٓ٘غ ؽذٝس اُؼشس اُ٘برظ ػٖ ص٣بدح دسعخ اُؾشاسح

 ًض٣خاُوٞح اُغبرثخ أُش

اُوٞح  ٝكوًب ُوبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ األٍٝ ُِؾشًخ، ٤ٔ٣َ اُغغْ أُزؾشى ثشٌَ ؽج٤ؼ٢ ئ٠ُ اُزؾشى ك٢ خؾ ٓغزو٤ْ ٓب ُْ رإصش ك٤ٚ هٞح ؿ٤ش ٓزٞاصٗخ. ٝرـ٤ّش

 .ؿ٤ش أُزٞاصٗخ اُغشػخ أُزغٜخ ثزـ٤٤ش عشػزٚ ٝارغبٛٚ أٝ ًَ ٖٓ عشػزٚ ٝارغبٛٚ

ثذ إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى هٞح رغؾجٚ ك٢ ارغبٙ اٗؼطبك٢، ٗؾٞ ٓ٘زظق اُذائشح. ٝرؼذ هٞح اُغؾت  ٤ُزؾشى عغْ ك٢ شٌَ دائش١ أٝ ٣٘ؼطق ك٢ ٓ٘ؾ٠٘، ال

ُِذاخَ اُوٞح اُغبرثخ أُشًض٣خ ػ٠ِ اُغغْ. رؼذ ًَ ٖٓ هٞح عؾت عبرث٤خ اُشٔظ ػ٠ِ اٌُٞاًت اُز٢ رذٝس ؽُٜٞب، ٝاالؽزٌبى ث٤ٖ اُطش٣ن 

ؽ٤ٖ رؾّشى عذادح ٓطبؽ٤خ ك٢ ٓغبس دائش١ ع٤ًٔؼب أٓضِخ ػ٠ِ اُوٞح اُغبرثخ ٝئؽبساد ع٤بسح ٓزؾشًخ أص٘بء دٝسإ ٓ٘ؼطق، ٝاُشذ ك٢ اُؾجَ 

 :أُشًض٣خ. ٣ٌٔ٘ي اعزخذاّ ٓؼبدُخ اُوٞح اُغبرثخ أُشًض٣خ ُٞطق ؽشًخ اُغغْ ك٢ ٓغبس دائش١

 F = mv
2
/r 

 .أعت ػٖ ًَ ٓٔب ٢ِ٣ اٗطالهًب ٖٓ اُوبٕٗٞ اُظؾ٤ؼ. ٝأٝػؼ خطٞاد ؽغبثبري ع٤ًٔؼب

 √2ghأٝػؼ إٔ اُغشػخ أُزغٜخ ٌُِشح هجَ ثِٞؽ األسع رغب١ٝ  .hلبع رُِو٠ ًشح ٖٓ االسر .ٔ

  .  

   0.01ُ٘لزشع أٗي أعوطذ ثبُٔظبدكخ هطؼخ ٗوٞد ٝصٜٗبKg  308ٖٓ اسرلبعm .  عزجِؾ عشػخ هطؼخ اُ٘وٞد هجَ إٔ رظطذّ ثبألسع ًْ

 ٓجبششح؟ 

   ٕ1,000أل١ ٓٔب ٢ِ٣ ؽبهخ ؽش٤ًخ أًجش: ع٤بسح رضKg  5ٝرزؾشى ثغشػخm/s ٚٗ0.01، أّ ٓوزٝف ٝصKg  ٣550زؾشى ثغشػخm/s  ؟ 

   ٚٗب ثولضح ث٘غ٢ ٖٓ أػ٠ِ ثشط ٓبًبٝ، اُز١ ٣جِؾ ؽُٞٚ  5٘ئرا هبّ ؽبُت ٣جِؾ ٝص ًٓ ، كٔب ٓذٟ عشػخ ؽشًخ اُطبُت ػ٠ِ  ٤ً233mِٞعشا

 ٓزًشا كٞم عطؼ األسع، ٢ٛٝ أد٠ٗ ٗوطخ ك٢ اُولضح؟  ٖٔاسرلبع 

   ٚٗب ٝص ًٔ  كٞم عطؼ األسع، كٌْ عزٌٕٞ عشػخ ؽشًخ اُغغْ هجَ ثِٞؽ عطؼ األسع؟ 15mٖٓ اسرلبع  0.1Kgئرا أعوؾ ؽبُت عغ

 اُطبهخ

اُظخشح اُز٢ رغوؾ ٖٓ ٓ٘ؾذس طخش١ رخزِق ػٖ اُظخشح ٗلغٜب ِٓوبحً ػ٠ِ األسع ك٢ األعلَ. اُشش٣ؾ أُطبؽ٢ أُشذٝد ٣خزِق ػٖ اُشش٣ؾ 

ٔظجبػ ٗلغٚ ػ٘ذ هطغ اٌُٜشثبء. ك٢ٜ اُظخشح ٗلغٜب، ٝاُشش٣ؾ أُطبؽ٢ ٗلغٚ، أُطبؽ٢ ٗلغٚ ٓشرخ٤ًب. أُظجبػ أُزٞٛظ ٣خزِق ػٖ اُ

 .ٝأُظجبػ ٗلغٚ. كبالخزالف اُٞؽ٤ذ ك٢ اُطبهخ

ق رُؼشف اُطبهخ ثأٜٗب ٝاؽذح ٖٓ أًضش أُلب٤ْٛ األعبع٤خ ك٢ اُؼِّٞ. ؽ٤ش ٣ٌٖٔ رلغ٤ش ًَ ٗشبؽ ك٢ إٌُٞ ٖٓ ؽ٤ش اُطبهخ ٝأُبدح. ٌُٖ رؼش٣

ب ٓؼشكخ ٤ًل٤خ اسرجبؽ ٛزٙ األشٌبٍ  اُطبهخ ٤ُظ ثغ٤طًب ًٔ ػ٠ِ اإلؽالم، ئر رؾذس اُطبهخ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ األشٌبٍ أُخزِلخ، ٤ُٝظ ٖٓ اُغَٜ دائ

طبهخ، ثجؼؼٜب اُجؼغ ٝاألٓٞس أُشزشًخ ث٤ٜ٘ب. ٣ُٝؼذ اُزؼش٣ق اٌُالع٢ٌ٤ ُِطبهخ أُغزخذّ ك٢ اُل٤ض٣بء ٝاؽًذا ٖٓ أكؼَ اُزؼش٣لبد أُؼشٝكخ ُِ

 .٢ اُوذسح ػ٠ِ ثزٍ شـَٝٛٞ: اُطبهخ ٛ

ب ٓغ ٓلّٜٞ اُشخض اُؼبد١ ػٖ اُشـَ. ٣َُؼشف اُل٤ض٣بئ٤ٕٞ اُشـَ ثطش٣وخ ال رزٞاكن دا ًٔ ب ٓغ ٣َُؼشف اُل٤ض٣بئ٤ٕٞ اُشـَ ثطش٣وخ ال رزٞاكن دائ ًٔ ئ

ٔغبكخ أُ٘وُٞخ. ئرا ٢ٛ اُ ٢ٛd اُوٞح أُطجوخ، ٝ Fٛٞ اُشـَ أُجزٍٝ، ٝ Wؽ٤ش  W = F × dٓلّٜٞ اُشخض اُؼبد١ ػٖ اُشـَ. س٣بػ٤ًب، 

 .رغب١ٝ أ٣ًؼب اُظلش، ُزُي ال ٣زْ ثزٍ أ١ شـَ Wرغب١ٝ اُظلش، كإ  d أٝ  Fًبٗذ ه٤ٔخ 

https://school.eb.co.uk/levels/intermediate/article/brake/273329#197842.toc
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كٜٞ ٣جزٍ عًٜذا ُ٘وَ عغذٙ ئ٠ُ ٓغزٟٞ أػ٠ِ. ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ، ٛٞ أ٣ًؼب ٣جزٍ شـالً ٓب ٝكوًب  -ئرا طؼذ شخض ٓب ػ٠ِ َدَسط، كوذ ٣ُؼذ رُي شـالً 

 .٢ٛٝ أُغبكخ ٖٓ أعلَ اُذسط ئ٠ُ هٔزٚ -اُل٤ض٣بئ٤ٕٞ، ألٗٚ ٣ٔبسط هٞح ُشكغ ٗلغٚ ػجش ٓغبكخ ُِزؼش٣ق أُزلن ػ٤ِٚ ُذٟ 

ب ٝرساػبٙ ٓٔذٝدربٕ، كاٗٚ ال ٣جزٍ أ١ شـَ ٝكوًب ُزؼش٣ق اُل٤ض٣بئ٤٤ٖ ُِشـَ.  ٘ٗسؿْ رُي، ئرا ٝهق شخض ٓب دٕٝ ؽشاى ثٞصٕ ٣جِؾ  ًٓ ٤ًِٞعشا

سع، ٌُٖ ٝػغ اُٞصٕ ٣ظَ دٕٝ رـ٤٤ش. كبُغغْ ُْ ٣٘زوَ ئ٠ُ أ١ ٓغبكخ ثٞاعطخ اُوٞح. ٛٞ ٣جزٍ هٞح رغبػذ ٝصٗٚ ٖٓ ػذّ اُغوٞؽ ػ٠ِ األ

٣جزٍ أ١ ثبُطجغ ٣جزٍ ٛزا اُشخض عًٜذا ػؼ٤ًِب ًج٤ًشا ُزغ٘ت اُغوٞؽ، ٣ٝؼزوذ اُشخض اُؼبد١ أٗٚ ٣جزٍ شـالً شذ٣ًذا ُِـب٣خ ٖٓ أعَ رُي. ٌُ٘ٚ ال 

 .شـَ ٝكوًب ُِزؼش٣ق أُزلن ػ٤ِٚ ك٢ اُل٤ض٣بء

 ـ٤ش ك٢ اُطبهخاُز 
  ٣ٌٖٔ رٞػ٤ؼ اُؾلبظ ػ٠ِ اُطبهخ ك٢ اُ٘ظبّ اُل٤ض٣بئ٢ ثبُزـ٤شاد ك٢ اُطبهخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُغغْ ك٢ ؽبُخ عوٞؽ. رؾز١ٞ اُطبهخ

ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُطبهخ: ؽبهخ اُٞػغ ، أٝ اُطبهخ أُخضٗخ، ٢ٛٝ ؽبهخ اُؾشًخ. ٝثؼجبسح أخشٟ، كإ ئعٔب٢ُ اُطبهخ 

 .عغْ ٓب ٛٞ ٓغٔٞع ؽبهزٚ اُٞػغ ٝاُطبهخ اُؾشًخا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ك٢ 

 ْٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ صجبد ٓوذاس اُطبهخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ك٢ عغْ ٓب، ٌُٖٝ رزـ٤ش ٗغجخ اُطبهخ اُؾش٤ًخ اٌُبٓ٘خ ٓغ رؾشى اُغغ. 

 ألعلَ، رزؾٍٞ  ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، رُؼذ اُطبهخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ًبِٓخ ك٢ طخشح ٓب ػ٠ِ هٔخ اُزَ ٢ٛ ؽبهخ ٝػغ. ٝػ٘ذٓب رزؾشى اُظخشح

 .ثؼغ ٖٓ ؽبهخ اُٞػغ ئ٠ُ ؽبهخ ؽشًخ. ًِٔب رؾشًذ اُظخشح ثشٌَ أعشع، صادد ؽبهخ اُؾشًخ ٝاٗخلؼذ ؽبهخ اُٞػغ

  ًِٞٝٔب رجبؽأد ؽشًخ اُظخشح، اٗخلغ ٓوذاس اُطبهخ اُؾشًخ ٝاصداد ٓوذاس ؽبهخ اُٞػغ . ٝػ٘ذٓب رزٞهق اُظخشح ػٖ اُزؾشى ُزشع

 :٣ٌٖٔ رٞػ٤ؼ ٛزا ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ .اُؾشًخ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٤ِٜب ئ٠ُ ؽبهخ ٝػغك٢ هبع اُزَ، رزؾٍٞ ًَ اُطبهخ 

 ؽبهخ اُٞػغ األثزذائ٤خ + ؽبهخ اُؾشًخ األثزذائ٤خ = ؽبهخ اُٞػغ اُٜ٘بئ٤خ + ؽبهخ اُؾشًخ اُٜ٘بئ٤خ 

 ٣غبػذ ػ٠ِ دكغ اُوطبس ئ٠ُ  ٌٖٓ سؤ٣خ اُزؾٍٞ ك٢ ؽبهخ اُٞػغ ٝؽبهخ اُؾشًخ ٖٓ خالٍ ؽشًخ هطبس أُال٢ٛ، ٣ٝؼزجش ٛزا ك٢ اُٞاهغ ٓب

ٝػ٘ذٓب  .٣زْ ػبدحً ئٓذاد اُوطبس ثطبهخ اُٞػغ اُالصٓخ ُِغُٞخ ثأًِٜٔب ك٢ ٓشؽِخ اُظؼٞد اُٜبئِخ ك٢ اُجذا٣خ.ؽٍذ ًج٤ش خالٍ ًَ اُغُٞخ

ؽشًخ ػ٘ذ اُٜجٞؽ  ٝرزؾٍٞ ٛزٙ ئ٠ُ ؽبهخ .٣ظَ اُوطبس ئ٠ُ أػ٠ِ ٗوطخ ك٢ ٛزا اُظؼٞد االثزذائ٢، ٣خزضٕ ٓوذاًسا ٛبئاًل ٖٓ ؽبهخ اُٞػغ

 .ٝػبدحً ٓب ٣ٌٕٞ األًضش ؽذح. ٝرزـ٤ش ٗغت ؽبهخ اُٞػغ ٝؽبهخ اُؾشًخ ٓشح أخشٟ أص٘بء اعزٔشاس اُوطبس ك٢ اُظؼٞد ٝاُٜجٞؽ -األٍٝ 

 اُوذسح 
  ٍٝك٢ اُؼِّٞ، اُوذسح ٢ٛ ٓؼذٍ ثزٍ اُشـَ أٝ ٗوَ اُطبهخ. ٣ٝزْ اُزؼج٤ش ػٜ٘ب ًٔوذاس اُشـَ أُجزW ُب ػ٠ِ اُلزشح ا ًٓ ٝكوًب  tض٤٘ٓخ ٓوغٞ

 P=W/tُِظ٤ـخ 

  ٣ٌٖٝٔ أ٣ًؼب اُزؼج٤ش ػٖ اُوذسح ًؾبطَ ػشة اُوٞح أُجزُٝخ ُزؾش٣ي عغْ خالٍ ئصاؽخd ٝعشػزٚ أُزغٜخ ،v ؽجوبً ُِظ٤ـخ ،P = F 

∙ v. 

 ٣ٌٖٔ ثزٍ ٤ًٔخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُشـَ ثٞاعطخ ٓؾشى ٓ٘خلغ اُوذسح ُٔذح ؽ٣ِٞخ أٝ ٓؾشى ٓشرلغ اُوذسح ك٢ ٝهذ هظ٤ش. 

 ُ(وذسح ٢ٛ ٝؽذاد اُشـَ )أٝ اُطبهخ( ٌَُ ٝؽذح ص٤٘ٓخ، ٓضَ اُغٍٞ ٌَُ اُضب٤ٗخ أٝ )اُٞاؽٝؽذاد ا. 

 ك٢ اُ٘ظبّ اُذ٢ُٝ ُِٞؽذاد، رُوبط اُوذسح ثب٤ُ٘ٞرٖ ٓزش ٌَُ صب٤ٗخ. 

  اُطبهخ 

 ُٔطبؽ٢ رخزِق اُظخشح اُز٢ رغوؾ ٖٓ ٓ٘ؾذس طخش١ ػٖ اُظخشح ٗلغٜب ك٢ ؽبُخ اعزوشاسٛب أعلَ ػ٠ِ األسع. ٣خزِق اُشش٣ؾ ا

أُشذٝد ػٖ اُشش٣ؾ أُطبؽ٢ ٗلغٚ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ٓشرخ٤ًب. ٣خزِق ٓظجبػ اإلػبءح ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ اُؼٞء ٓشزؼالً ػٖ ٗلظ أُظجبػ ػ٘ذ 

 .كظَ اٌُٜشثبء. ئٜٗب ٗلظ اُظخشح، ٝٗلظ اُشش٣ؾ أُطبؽ٢، ٝٗلظ ٓظجبػ اإلػبءح. كبالخزالف اُٞؽ٤ذ ك٢ اُطبهخ

 اُؼِّٞ. ٣ٌٖٔ رلغ٤ش ع٤ٔغ األٗشطخ ك٢ إٌُٞ ثٔلّٜٞ اُطبهخ ٝأُبدح. ٌُٖٝ ٝػغ رؼش٣ق ُٔلّٜٞ  رُؼذ اُطبهخ أؽذ أُلب٤ْٛ األعبع٤خ ك٢

اُطبهخ ٤ُظ ثبألٓش ا٤ُٜٖ، ؽ٤ش رزٔضَ اُطبهخ ك٢ طٞس ػذ٣ذح. ٣ُٝؼذ اُزؼش٣ق اٌُالع٢ٌ٤ ُِطبهخ ٝأُغزخذّ ك٢ اُل٤ض٣بء ٝاؽًذا ٖٓ 

 .ٜب اُوذسح ػ٠ِ ثزٍ شـَأكؼَ اُزؼش٣لبد أُؼشٝكخ ُِطبهخ: رُؼشَّف اُطبهخ ثأٗ

  َاُشـ 

  ً٣ُٝٔضَ س٣بػ٤ًب،  .٣ُؼشف اُشـَ ك٢ اُل٤ض٣بء ثأٗٚ، ػ٘ذٓب رإصش هٞح ٓب ػ٠ِ عغْ كزؾشًٚ ٓغبكخ ٓب ك٢ ارغبٙ اُوٞح كاٗٚ ٣جزٍ شـالW = 

F · dَؽ٤ش رٔض ، W َاُشـَ أُجزٍٝ ػ٠ِ اُغغْ، ٝرٔض F ٝ اُوٞح أُإصشحd ئرا  .ُوٞح أُإصشحأُغبكخ اُز٢ ٣وطؼٜب اُغغْ ثبرغبٙ ا

 .٣غب١ٝ طلًشا أ٣ًؼب، ُزُي ال ٣زْ ثزٍ شـَ W ٣غب١ٝ طلًشا، كإ d أٝ F ًبٕ

  ؽبهخ اُؾشًخ ٝ اُٞػغ 

  .ؽبهخ اُؾشًخ ٢ٛ اُطبهخ اُ٘برغخ ػٖ اُؾشًخ. رٔزِي اُؾبكِخ أُغشػخ، ٝهطشاد أُطش أُزغبهطخ، ُٝؼجخ اُجِجَ اُذٝاسح، ؽبهخ اُؾشًخ

  .ُ٘ٞع ٖٓ اُطبهخ٣ٔزِي أ١ عغْ ٓزؾشى ٛزا ا
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  َرُؼشف ؽبهخ اُٞػغ ثأٜٗب اُطبهخ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب عغْ أٝ ٗظبّ ثغجت ٓٞػغ أعضائٚ. ٝؿبُجًب ٓب رٞطق ثأٜٗب ؽبهخ ٓخضٗخ. كؼ٠ِ عج٤

ُٔزٔذد ػ٠ِ ؽبهخ اُٞػغ . ٝهذ أصشد هٞح ُزٔذ٣ذ اُضٗجشى، ٓٔب أدٟ ئ٠ُ خِن ؽبهخ ٓخضٗخ. ًِٝٔب صاد رٔذد  أُضبٍ، ٣ؾز١ٞ اُضٗجشى اُ

ضٗجشى ػٖ ٝػؼٚ اُطج٤ؼ٢، صادد هذسرٚ ػ٠ِ ثزٍ شـَ ػ٘ذ ئؽالهٚ. ٝثبُٔضَ، رٔزِي اٌُشح أُؼذ٤ٗخ ؽبهخ ٝػغ أًجش ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُ

ٝك٢ اُٞػغ أُشرلغ، ٣ٌٖٔ إٔ رجزٍ شـألً أًجش ٗز٤غخ  .ٓشكٞػخ كٞم عطؼ األسع ٓوبسٗخ ثطبهخ ٝػؼٜب ثؼذ عوٞؽٜب ػ٠ِ األسع

 .ُوٞح اُغبرث٤خ

 هبٕٗٞ ثوبء اُطبهخ  

  ٗض هبٕٗٞ ثوبء اُطبهخ ػ٠ِ إٔ اُطبهخ ال رل٠٘ ٝال رُغزؾذس ٌُٖٝ رزؾٍٞ ٖٓ طٞسح ألخشٟ. رُؾلع اُطبهخ ا٤ٌُِخ ُِ٘ظبّ ثبإلػبكخ ئ٠ُ

 اُٞعؾ أُؾ٤طخ ثٚ، ٝرظَ اُطبهخ ا٤ٌُِخ ٌُِٕٞ صبثزخ

  ّ٣ٌٖٔ رؾ٣َٞ اُطبهخ ئ٠ُ ًزِخ ٝاُؼٌظ  ّ، ُػشف ٓلّٜٞ رٌبكإ اٌُزِخ ٝاُطبهخ. ٝٛزا ٣ؼ٢٘ أ0ٓ٘ٚٗٔٝثزوذ٣ْ اُ٘ظش٣خ اُ٘غج٤خ ك٢ ػب

 طؾ٤ؼ. ٝثبُزب٢ُ، ُدٓظ هبٕٗٞ ثوبء اُطبهخ، ٝهبٗٞٗجوبء اٌُزِخ ك٢ هبٕٗٞ ٝاؽذ ٝٛٞ هبٕٗٞ ثوبء اٌُزِخ ٝاُطبهخ

 ٓؼب٤٣ش اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ

 .أُجب٢ٗ اُغذ٣ذح ٝاُوبئٔخرشغغ ٓؼب٤٣ش اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ ػ٠ِ اُزظ٤ْٔ أُغزذاّ ٝاُلؼبٍ ك٢ 

 أُؼب٤٣ش 

خ ُِو٤بط ٝػغ أُغِظ األٓش٢ٌ٣ ُألث٤٘خ اُخؼشاء ٓؼب٤٣ش اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ ٣ٝز٠ُٞ ئداسرٜب. ٝروذّ ٛزٙ أُؼب٤٣ش ٓؼب٤٣ًشا هبثِ

ٍٕ ٓغإُٝخ ث٤ئ٤ًب ٝرش٤٤ذٛب. ُٝوذ ٝػغ أُغِظ ٓؼب٤٣ش ُؼ٤ِٔبد اُج٘بء اُغذ٣ذ ئػبك خ ئ٠ُ رغذ٣ذ ا٤ُٜبًَ اُوبئٔخ. ٝرؼبُظ ٛزٙ أُؼب٤٣ش ُزظ٤ْٔ ٓجب

  .اُؼذ٣ذ ٖٓ أٗٞاع أُجب٢ٗ ثٔب ك٢ رُي أُذاسط ٝأٌُبرت ٝٓؾالد اُزغضئخ ٝٓشاكن اُشػب٣خ اُظؾ٤خ ٝأُغبًٖ اُخبطخ

 أُوب٤٣ظ

 .رشًض ٓؼب٤٣ش اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ ػ٠ِ خٔغخ ٓغبالد

٣زؼٖٔ، ؽ٤ضٔب أٌٖٓ رُي، ئػبدح اعزخذاّ أُجب٢ٗ اُوبئٔخ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثٜب. ٣ٝزْ  رط٣ٞش أُٞهغ أُغزذاّ، ٝاُز١ .ٔ

 .رشغ٤غ اعزخذاّ ؽذائن األعطؼ ٝاُضساػخ ػ٠ِ ٗطبم ٝاعغ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء أُجب٢ٗ ٝؽُٜٞب

عبثوبً ٝئػبدح رذ٣ٝشٛب ٝرش٤ًت خضاٗبد  اُؾلبظ ػ٠ِ ا٤ُٔبٙ ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ اُٞعبئَ، ثٔب ك٢ رُي ر٘و٤خ ا٤ُٔبٙ أُغزخذٓخ .ٕ

 .٤ٓبٙ األٓطبس. ٣ٝزْ سطذ اعزخذاّ ا٤ُٔبٙ ٝاإلٓذاداد

ًلبءح اُطبهخ ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ ص٣بدرٜب ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ اُطشم، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٖٓ خالٍ رٞع٤ٚ أُجب٢ٗ ئ٠ُ االعزلبدح  .ٖ

اػزٔبًدا ػ٠ِ أُٞهغ  -خذاّ ٓظبدس ؽبهخ ٓز٘ٞػخ، ٝاُز٢ هذ رزؼٖٔ ثشٌَ ًبَٓ ٖٓ اُزـ٤٤شاد أُٞع٤ٔخ ك٢ ٓٞهغ اُشٔظ، ٝثبعز

 .اُطبهخ اُشٔغ٤خ أٝ ؽبهخ اُش٣بػ أٝ اُطبهخ اُؾشاس٣خ األسػ٤خ أٝ اٌُزِخ اُؾ٣ٞ٤خ أٝ أُبء أٝ اُـبص اُطج٤ؼ٢ -اُغـشاك٢ 

ت أهَ ؽبهخ ُزظ٤٘ؼٜب. ٣ٝزْ اُؾظٍٞ ػ٠ِ رِي ئٕ أًضشأُٞاد أُٞط٠ ثٜب ٢ٛ رِي أُٞاد أُزغذدح أٝ اُوبثِخ ُِزذ٣ٝش، ٝرِي اُز٢ رزطِ .ٗ

أُٞاد ٖٓ ٓظبدس ٓؾ٤ِخ ٝخب٤ُخ ٖٓ أُٞاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؼبسح. ٖٝٓ صْ ك٢ٜ ٓظ٘ٞػخ ٖٓ ٌٓٞٗبد خبّ ؿ٤ش ِٓٞصخ، ًٔب أٜٗب ٌٓٞٗبد 

 .ٓؼٔشح ٝهبثِخ إلػبدح اُزذ٣ٝش

داخَ ؽ٤ض أُج٠٘، ًٔب أٜٗب ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ٤ٓضاد ٓضَ اُز٣ٜٞخ  ٗٞػ٤خ اُج٤ئخ اُذاخ٤ِخ، ٝاُز٢ رز٘بٍٝ أُشٌالد اُز٢ رإصش ػ٠ِ شؼٞس اُلشد .٘

 .ٝاُزؾٌْ ك٢ دسعخ اُؾشاسح ٝاعزخذاّ أُٞاد اُز٢ ال ر٘جؼش ٜٓ٘ب ؿبصاد عبٓخ

 اُغٞائض

سط اُو٤ٔخ، ئٕ ٗظْ اُزو٤٤ْ ك٢ ٓغبٍ اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ ٣ؼزٔذ ثبألعبط ػ٠ِ ػذد اُ٘وبؽ أُخظظخ ُٔذٟ االٓزضبٍ ُِٔؼب٤٣ش. ٝرزذ

 .ثبُزشر٤ت ٖٓ األد٠ٗ ئ٠ُ األػ٠ِ، ئ٠ُ ٓؼزٔذح، ٝكؼ٤خ، ٝرٛج٤خ، ٝثالر٤٘٤خ
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 َاُشـ 

 ، ؽ٤شW = F∙dك٢ اُل٤ض٣بء، ٣زْ ثزٍ شـَ ػ٘ذٓب روّٞ اُوٞح أُإصشح ػ٠ِ عغْ ٓب ثزؾش٣ٌٚ ُٔغبكخ ٓؼ٤٘خ ك٢ ارغبٙ اُوٞح. س٣بػ٤ًب، / اُزؼش٣ق 

W ٝ ،ٍٝاُشـَ أُجز ٞٛF ،اُوٞح أُإصشح ٞٛ ٝd ٕئصاؽخ اُغغْ. ئرا ًب ٞٛ F ٝأ d ٕ٣غب١ٝ طلًشا، كا W  ْ٣غب١ٝ طلًشا أ٣ًؼب، ُزُي ال ٣ز

 .ثزٍ شـَ

 /  ٓضبٍ

ٛٞ  W ، ؽ٤شW = F∙dك٢ اُل٤ض٣بء، ٣زْ ثزٍ شـَ ػ٘ذٓب روّٞ اُوٞح أُإصشح ػ٠ِ عغْ ٓب ثزؾش٣ٌٚ ُٔغبكخ ٓؼ٤٘خ ك٢ ارغبٙ اُوٞح. س٣بػ٤ًب، 

 .٣غب١ٝ طلًشا أ٣ًؼب، ُزُي ال ٣زْ ثزٍ شـَ W ٣غب١ٝ طلًشا، كإ d أٝ F ٛٞ ئصاؽخ اُغغْ. ئرا ًبٕ dٔإصشح، ٝٛٞ اُوٞح اُ Fاُشـَ أُجزٍٝ، ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ωاُغشػخ اُضا٣ٝخ 

 : ٝطق اُؾشًخ اُذٝسا٤ٗخ
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رو٤ظ اُؾشًخ اُذٝسا٤ٗخ ُٜزٙ األعغبّ ؟ ٣ٌٖٔ ه٤بط ٛزٙ اُؾشًخ ، كٔضالً ال ثذَّ أٗي الؽظذ ًض٤شاً ٖٓ األعغبّ اُز٢ رزؾشى ؽشًخ دٝسا٤ٗخ ، ك٤ٌق 

د ٓ٘ٚ ٗوطخ اُجذا٣خ ، صْ ٣ذٝس اُوشص ئ٠ُ ا٤ُغبس ٝػ٘ذ  CD ػ٘ذ أخز هشص ٝٝػغ اشبسر٤ٖ اؽذاٛٔب ػ٠ِ اُوشص ٝألخشٟ ك٢ أٌُبٕ اُز١ رؾذِّ

 . ٓب رؼٞد اإلشبسح ا٠ُ ٗوطخ اُجذا٣خ ٣ٌٕٞ اُوشص هذ أًَٔ دٝسح ًبِٓخ

 : ٢ٛٝ  ٝٛ٘بى ٝؽذاد ٓخزِلخ ُو٤بط صٝا٣ب اُذٝسإ

 ٖٓٙٝاُز٢ رؼبدٍ ، ْ  , o : ٝؽذح اُذسعخ

 πٕ  ٝاُز٢ رؼبدٍ ،  , rad : ٝؽذح اُشاد٣بٕ

 : ٖٓ آضِخ اُؾشًخ اُذٝسا٤ّٗخ

 CD هشص اُؾبعٞة -1

اسح -2 ّٝ  اُؼشثخ اُذ

 . ًشح رزذؽشط -3

 .اُغغْ ٢ٛ اُزـ٤شك٢ اُضا٣ٝخ أص٘بء دٝسإ : اإلصاؽخ اُضا٣ٝخ

 . ( ص٤زب  ) θاُضا٣ٝخ ثبُشٓض ٣شٓض ُإلصاؽخ :سٓضٛب

 ( rad ) .   ثٞؽذح اُشاد٣بٕ روبط : اُٞؽذح

ارغبٙ اُذٝسإ ػٌظ دٝسإ ؽشًخ ػوبسة اُغبػخ رٌٕٞ صا٣ٝخ اُذٝسإ )ٓٞعجٚ( ، ٝئرا ًبٕ ارغبٙ اُذٝسإ ك٢ ارغبٙ ؽشًخ   : ارا ًبٕ ٓالؽظٚ

 . (عبُجٚػوبسة اُغبػخ رٌٕٞ صا٣ٝخ اُذٝسإ )

 
  

 : اُؼالهخ ث٤ٖ االصاؽخ اُضا٣ٝخ ٝاإلصاؽخ اُخط٤خ

 .m ثٞؽذح أُزش (d) روبط االصاؽخ اُخط٤خ

  

 .d = r θ : اُوبٕٗٞ
 . اىسشعح اىضاّٗٝح اىَتجٖح تساٗٛ اإلصادح اىضاّٗٝح ٍقسٍ٘اً عيٚ اىضٍِ اىزٛ ٝتطيثٔ دذٗث اىذٗساُ : اُغشػخ اُضا٣ّٝخ أُزغٜخ

 . ( أٍٗٞجا ) ω : سٓضٛب

 .Δθ\Δt = ω  : اُوبٕٗٞ

 rad\s  تقاط ت٘دذج: اُٞؽذح

 
 : اُؼالهخ ث٤ٖ اُغشػخ اُضا٣ٝخ ٝاُغشػخ اُخط٤خ

 .  m\s ثٞؽذح (v) روبط اُغشػخ اُخط٤خ

 v=r ω : اُوبٕٗٞ
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زِلخ ك٢ ًَ دٝسح ، رؼذ األسع ٓضبالً ػ٠ِ ؽشًخ عغْ طِت ؽشًخ دٝسا٤ٗخ ، ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ اُ٘وبؽ أُخزِلخ ػ٠ِ األسع روطغ ٓغبكبد ٓخ

 . ئال إ ٛزٙ اُ٘وبؽ ع٤ٔؼٜب رذٝس خالٍ اُضا٣ٝخ ٗلغٜب ، ًَٝ اعضاء اُغغْ اُظِت رذٝس ثبُٔؼذٍ ٗلغٚ

ع٤ٔغ ٗوبؽ األسع رذٝس ك٢ ٗلظ اُضا٣ٝخ سؿْ أٜٗب روطغ ٓغبكبد ٓخزِلخ ألٕ األسع عغْ طِت ٝع٤ٔغ اعضاء اُغغْ اُظِت رذٝس ك٢ أُؼذٍ 

 .ٗلغٚ

 . اُزغبسع اُضا١ٝ ٣غب١ٝ اُزـ٤ش ك٢ اُغشػخ اُضا٣ٝخ أُزغٜخ ٓوغٞٓبً ػ٠ِ اُلزشح اُض٤٘ٓخ اُز٢ ؽذس خالُٜب ٛزا اُزـ٤ش:: اُزغبسع اُضا١ّٝ 

 α . : سٓضٙ

 α= Δw\ Δt . : اُوبٕٗٞ

 rad\s2. α :٣وبط ثٞؽذح اُٞؽذح 

 .طلش ٝرغبسػخ اُضا١ّٝ  صبثزٚ ػ٘ذٓب ٣ذٝس اُغغْ ثٔؼذٍ صبثذ كإ عشػزخ اُضا٣ّٝخ

 : ٤ٖ اُزغبسع اُخط٢ ٝاُزغبسع اُضا١ّٝ اُؼالهخ ث

 .α : a = rاُوبٕٗٞ

 m\s2 : ٝؽذح ه٤بط اُزغبسع اُخط٢

 .٢ٛ اُزغبسع اُضا١ٝ ّ  α ٢ٛ ٗض اُوطش ، ٝ r ٢ٛ اُزغبسع اُخط٢ ، ٝ a ؽ٤ش إ

ؽغبة اُزغبسع اُخط٢ ُ٘وطخ ػ٠ِ ٖٓ ؽشائن ؽغبة اُزغبسع اُضا١ّٝ ئ٣غبد ٤َٓ اُؼالهخ اُج٤ب٤ٗخ ث٤ٖ اُغشػخ اُضا٣ّٝخ أُزغٜخ ٝاُضٖٓ . ٣ٌٖٝٔ 

 ٖٓ ٓؾٞس عغْ ئرا ػِْ رغبسػٚ اُضا١ّٝ  r ثؼذ

ًبألعطٞاٗخ ( كإ رأص٤ش )اُوٞح أُإصشح ك٢ عغْ ٗوط٢ رـ٤ش ٖٓ عشػزٚ أُزغٜخ ، أٓب اُغغْ ؿ٤ش اُ٘وط٢ ٝاُز١ ٣ٌٕٞ صبثزب ك٢ اُشٌَ ٝاُؾغْ 

 . اُوٞح ك٤ٚ ثطش٣وخ ٓؼ٤٘خ ٣ـ٤ش عشػزٚ اُضا٣ٝخ أُزغٜخ

 . ُزأص٤ش ثوٞح ٓؼ٤٘خ كإ اُزـ٤ش ك٢ اُغشػخ اُضا٣ٝخ أُزغٜخ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ رساع اُوٞحػ٘ذ ا

 . ٢ٛ أُغبكخ اُؼٔٞد٣خ ٖٓ ٓؾٞس اُذٝسإ ؽز٠ ٗوطخ رأص٤ش اُوٞح : رساع اُوٞح

 . ٓو٤بط ُٔوذسح اُوٞح ػ٠ِ ئؽذاس اُذٝسإ ٝٛٞ ٣غب١ٝ ؽبطَ ػشة اُوٞح ك٢ رساػٜب : اُؼضّ 

 ٗٗ تْطق تا T :سٓض اُؼضّ 

 N.m : ٝؽذح ه٤بط اُؼضّ

 . أ٣ؼب ٝاُؼٌظ طؾ٤ؼ ٓٞعجب كإ اُزغبسع ٣ٌٕٞ ٓٞعجب ئرا ًبٕ اُزـ٤ش ك٢ اُغشػخ اُضا٣ٝخ

 ٛٞ ػذد اُذٝساد اٌُبِٓخ اُز٢ ٣ذٝسٛب اُغغْ ك٢ اُضب٤ٗخ اُٞاؽذح : اُزشدد اُضا١ٝ <

 f : سٓض اُزشدد اُضا١ٝ <

  : اُوبٕٗٞ اُش٣بػ٢ ُِزشدد اُضا١ٝ <

 

 

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

11 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

12 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

13 

           

 
 
 

 

 

 

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

14 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

15 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

16 

           

 

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

17 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

18 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

19 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

21 

           

 



 اُضبٟٗٞ األٍٝ اُظق                         PROFESSER              عِغِخ اُجشٝكغ٤ش ك٠ اُل٤ض٣بء          

21 

           

 

 أْٛ األعئِخ اُز٠ ٝسدد ػ٠ِ ٓٞهغ اُٞصاسح ك٠ ث٘ي أُؼشكخ 

√ 

√ 

√ 

× 

× 
× 

√ 

√ 
√ 

√ 
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 أْٛ األعئِخ اُز٠ ٝسدد ػ٠ِ ٓٞهغ اُٞصاسح ك٠ ث٘ي أُؼشكخ

 اٌّشوض٠خ؟ اٌغبرثخ اٌمٛح رؤصش ارغبٖ أٞ _ ف1ٟ

 اٌذائشٞ ٌٍّغبس ِّبط    

 ٌّشوضا ِٓ ٌٍخبسط    

 اٌّشوض رغبٖ ٌٍذاخً    

 طؾ١ؾخ اَ غ١ش طؾ١ؾخ  -2

 1.5 ِمذاس٘ب ِشوض٠خ عبرثخ لٛح ػ١ٍٗ رؤصش ِزًشا 8 لغشٖ ٔظف ٠جٍغ دائشٞ ِغبس فٟ ٠زؾشن اٌضب١ٔخ فٟ ِزش 2.1 ٚعشػزٗ و١ٍٛعشاَ 1.1 وزٍزٗ عغُ - 1

 .١ٔٛرٓ

 .دائشٞ ِغبس فٝ ٌززؾشن األوجش اٌىزٍخ درا األعغبَ ِٓ ألً ِشوض٠خ عبرثخ لٛح إٌٝ رؾزبط وزٍخ األلً األعغبَ - 2

 أضؼف ػ١ٍٗ اٌّؤصشح اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح وبٔذ وٍّب اٌذائشٞ، اٌّغبس فٟ اٌزؾشن فٟ أعشع اٌغغُ وبْ وٍّب - 3

 .اٌغغُ ػ١ٍٗ ٠زؾشن اٌزٞ اٌذائشٞ اٌّغبس لغش ٔظف ِغ ػىغ١ًب اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح رزٕبعت - 4

 .ثبعزّشاس ٠زغ١ش ثٗ اٌخبص اٌؾشوخ . ِزغٗ( ٖبغرا )ألْ. ٔظًشا .صبثزٗ ( ٗزػشع )شٞ .دائ ِغبس فٟ اٌّزؾشن اٌغغُ -3

 .( خٙغزِ خ١ّو )اٌّزغٙخ . ٚاٌغشػخ . ،( خٙغزِ ١ّٗو )اٌغشػخ. ُرؼذ

 

 5.1 لغشٖ ٔظف ٠جٍغ ِٕؾٕٝ ؽٛي ٌضب١ٔخا فٟ ِزش 9.1 ثغشػخ رذٚس و١ٍٛعشاَ 20111 وزٍزٙب ع١بسح ػٍٝ اٌّؤصشح اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح ِمذاس ِب  -4

 ِزش؟

 ِمذاس ِب. ِزًشا 3.2 لغشٖ ٔظف ٠جٍغ ِٕؾٕٝ ؽٛي اٌضب١ٔخ فٟ ِزش 3.1 ثغشػخ ثذساعزٗ اٌظجٟ ٠ٕؼغف. و١ٍٛعشاَ 65 ٚدساعزٗ طجٟ وزٍخ ِؾظٍخ رجٍغ -5

 اٌّشوض٠خ؟ اٌغبرثخ اٌمٛح ِظذس ِب اٌّشوض٠خ؟ اٌغبرثخ اٌمٛح

 اٌّؤصشح. اٌّشوضٞ اٌغبرثخ اٌمٛح ِمذاس أْ ػٍّذ إرا ِزش 5.1 لغش٘ب ٔظف ٠جٍغ دائشح فٟ ٠زؾشن ٍٛعشاَو١ 215 وزٍزٗ عغُ عشػخ ِب -6

 ١ٔٛرٓ؟ 10511 رغبٚٞ اٌغغُ ػٍٝ

 اٌؾجً لغش ٚٔظف و١ٍٛعشاَ 1.185 وزٍزٙب وبٔذ إرا اٌغذادح عشػخ ِب. ١ٔٛرٓ 1.95 ثمٛح دائش٠خ ؽشوخ فٟ ِغبع١خ عذادح عبٌت ٠ؾشن -7

 ِزًشا؟ 1.3 إٌٝ اٌؾجً لغش ٔظف عٛي صاد إرا اٌغذادح عشػخ رزغ١ش ١فو ٚ  ِزش؟ 1.1

 .ػجبسح وً ٌٛطف" خبعئخ" أٚ" طؾ١ؾخ" اخزش -8

ًّب ِٛعٙخ اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح رىْٛ 1      ×.اٌذائشح ِشوض ػٓ ثؼ١ًذا دائ

 .ِغزم١ُ خظ غٍٝ ٞدائش ِغبس فٟ اٌزؾشن ِٓ اٌغغُ ع١زؾٛي اٌّشوض٠خ، اٌغبرثخ اٌمٛح إصاٌخ رّذ إرا 2    

 .ِشوض٠خ عبرثخ ومٛح رؼًّ أْ اٌغبرث١خ ٌمٛح ٠ّىٓ 3    

 .ِشوض٠خ عبرثخ ومٛح رؼًّ أْ ع١بسح إعبساد ٔزٛءاد ِٓ ٌالؽزىبن ٠ّىٓ 4    

 ×.اٌذائشح لغش ٔظف ِغ عشد٠ًب اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح رزٕبعت 5    

 .وج١شح ِشوض٠خ عبرثخ لٛح األوجش اٌىزٍخ رٚ اٌغغُ ع١ؾزبط اٌذائش٠خ، اٌؾشوخ لغش ٚٔظف اٌّزغٙخ اٌغشػخ رزغ١ش ٌُ إرا 6    

× 

√ 

× 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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 ×.اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح ِغ ػىغ١ًب اٌّزغٙخ اٌغشػخ رزٕبعت 7    

 .أوجش ف١ٙب رؤصش اٌزٟ أٌمٛح ألْ ٔظًشا ألً ثغشػخ إٌّؾ١ٕبد فٟ األوجش اٌىزٍخ راد األعغبَ رزؾشن أْ ٠ٕجغٟ 8    

 .اٌغغُ ػٍٝ أوجش لٛح األطغش اٌذٚساْ لغش ٔظف ٠ُٕشئ 9    

 ×.أوجش ثغشػخ رغ١ش اٌغ١بساد ألْ ٔظًشا أطغش لغش ثٕظف اٌغشق فٟ إِٓخ ِٕؼغفبد رٛعذ أْ ٠ّىٓ 11    

 .أوجش ثغشػخ ػ١ٍٙب اٌزؾشن ٌٍمغبساد ٠ّىٓ ؽ١ش إِٓخ وج١ش لغش ثٕظف رز١ّض اٌزٟ إٌّؼغفبد راد اٌمغبساد ِغبساد رىْٛ 11    

 .اٌذائشح ِشوض ٔؾٛ اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٜٛ ع١ّغ رزغٗ 12    

ِّٚس أٔذ -9  ع١ؾذس فّبرا اٌخ١ظ، ػٍٝ اٌّجزٌٚخ اٌمٛح ٔفظ ػٍٝ ؽبفظذ إرا. أفم١خ دائشح فٟ خ١ظ ٔٙب٠خ فٟ ِشثٛعخ وشح رذ

 اٌخ١ظ؟ عٛي ثزمظ١ش رمَٛ ػٕذِب ٌٍىشح اٌّّبع١خ ٌٍغشػخ

 .رض٠ذ عٛف    

 .رٕمض عٛف    

 .ٟ٘ وّب عزجمٝ    

 أخزش : -11

 اٌضبٌش (  – اٌضب١ٔٝٔٛرٓ )  ٌمبْٔٛ ٚٚفًمب. األٚلبد ع١ّغ فٟ ِشوضٞ عبرة ٌزغبسع ِٛؽذح ( دائش٠خ –ؽشوخ ) خغ١خ  فٟ اٌزٞ اٌغغُ ٠خضغ

 غبرث١خ ( اٌ – االؽزىبنفٟ )  اٌمٛح ٘زٖ رزّضً ِذاسارٙب، فٟ رغ١ش اٌزٟ اٌىٛاوت ؽبٌخ فٟ. اٌزغبسع ٘زا ٌز١ٌٛذ اٌغغُ ػٍٝ لٛح ثزي ِٓ ثذ ال ،

 .اٌّذاس٠خ ٌٍؾشوخ ِشوضٞ عبرة رغبسع اٌمٛح ٘زٖ رٌٛذ. األسع ػٍٝ ٌٍخبسط ( رؤصش – ٌٍذاخً)  (ِشوض٠خ عبرثخ) لٛح ٟ٘ اٌشّظ عزة لٛح. 

 ثؼ١ذ ػٓ (  – ٔؾٛشؼبػ١ًب )  اٌزغبسع رٛع١ٗ دائشٜ ( ٠زُ – خغِٝغبس)  ػجش ٠ّش عغُ ٌؾشوخ خبط١خ ٘ٛ اٌّشوض٠خ اٌغبرث١خ رغبسع

ًِب إٌّؾٕٝ عٛي ػٍٝ اٌغغُ عشػخ ِشثغ ٠غبٚٞ ِمذاس ٌٚٗ ذائشحاٌ ِشوض  اٌزٟ اٌمٛح رٛع١ٗ ٠زُ. اٌّزؾشن اٌغغُ إٌٝ اٌذائشح ِشوض ِٓ اٌّغبفخ ػٍٝ ِمغٛ

 .اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح ٚرغّٝ اٌذائشح ثؼ١ذ ػٓ ( ِشوض – ثبرغبٖأ٠ًضب )  اٌزغبسع ٘زا رغجت

 . m/s 5 فٟ m 10 لغشٖ ٔظف ِٕؾٕٝ فٝ اٌذساعخ رٕؼغف. kg 90 لذس٘ب ٚساوجٙب ٌذساعخ اٌى١ٍخ اٌىزٍخ -11

srad                               اٌضا٠ٚخ اٌغشػخ. 1 :اؽغت
r

V
/5.0

10

5
 

s                       اٌّشوضٞ اٌغزة ػغٍخ. 2
V m
r

a
2

22

/5.2
10

5  

NmaFاٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح. 3 2255.290  

 اٌذساعخ ػٍٝ اٌّؤصشح اٌمٜٛ ٚششؽه اٌزخغ١غٟ سعّه ٠زضّٓ أْ ٠غت. دائش٠خ ؽشوخ فٟ اٌذساعخ رؾشن فٟ اٌغجت رخغ١غٟ، سعُ ثبعزخذاَ اششػ،
 .اٌغشػبد ِٚمذاس ارغبٖ ٚوزٌه وتٚاٌشا

 : أخزش -12

ًّب دائشٞ ارغبٖ فٟ ٠زؾشن ٚاٌزٞ ثغٍغٍخ اٌّشثٛط اٌؾغش ٠زغ١ش  فٟ اٌذٚساد ِٓ ِؾذد ٌؼذد ٠زؾشن وبْ إرا ؽزٝ ( اٌغشػخ اٌّزغٙخ –فٟ ) اٌغشػخ  دائ

ثغجت )  ثبعزّشاس ( اٌّزغٙخ اٌغشػخ – اٌغشػخ) رزغ١ش ثبٌزبٌٟٚ رؾش٠ىٗ، ارغبٖ ٠زغ١ش ٌٚىٓ صبثزخ، ٌٍؾغش ( اٌّزغٙخ اٌغشػخ – اٌغشػخ) رىْٛ. اٌذل١مخ

 اٌّٛطٛف اٌذائشح _ ٌٍخبسط ثؼ١ذا ػٓ ( ِشوض ٌٍذاخً ثبرغبٖشؼبػ١ًب )  اٌمٛح ٘زٖ رٛع١ٗ ٠زُ. ػ١ٍٗ رؤصش لٜٛ اٌغبرث١خ ( اٌزٟ – لٜٛ اٌغبرث١خ اٌّشوض٠خ

 .اٌذٚاس ثبٌؾغش

√ 

√ 

√ 

√ 
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 إٌّؼغف ٠ُشىً. عش٠ك ِٕؼغف فٟ kg 911 وزٍزٙب ع١بسح رغ١ش .اٌذائش٠خ ثبٌؾشوخ ّزؼٍمخاٌ اٌى١ّبد ٌؾغبة اٌزب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد اعزخذَ-13

 (.36 kmh11) (m/s) ٘ٛ ا٢ِٕخ ٌٍغشػخ األلظٝ اٌؾذ. m-81 لغش٘ب ٔظف عضئ١خ دائشح

  :اؽغت

 ا٢ِٕخ ٌٍغشػخ األلظٝ ثبٌؾذ رؾشوٙب ػٕذ اٌغ١بسح رغبسع •

 ا٢ِٕخ ٌٍغشػخ األلظٝ ثبٌؾذ رؾشوٙب ػٕذ ١بسحاٌغ ػٍٝ رؤصش اٌزٟ اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح •

 (72 kph21) (m/s ) ثغشػخ رزؾشن وبٔذ إرا اٌغ١بسح رغبسع •

 m/s) (72 kph21) ( ثغشػخ رزؾشن وبٔذ إرا اٌغ١بسح ػٍٝ رؤصش اٌزٟ اٌّشوض٠خ اٌغبرثخ اٌمٛح •

 اعزخذَ. اٌغشق ِٕؼغفبد أٚ اٌؾبدح ٌالٔؾٕبءاد ػخٌٍغش ؽذٚد ٚعٛد أعجبة ٠ٛضؼ ششػ ٌىزبثخ ثه اٌخبطخ اٌؾغبثبد ٔزبئظ اعزخذَ -14

ًّب  ثخّغخ ٚاٌغ١بسح اٌّشٚسٞ اٌذٚاس ِشوض ث١ٓ اٌّغبفخ رمذس. ِشٚسٞ دٚاس ؽٛي رغ١ش ع١بسح رخ١ً .اٌششػ رمذ٠ُ فٟ ٌٍّغبػذح ث١ب١ًٔب سع

 :اٌزب١ٌخ اٌغشػبد ػٕذ إٌبرظ اٌّشوضٞ اٌغبسد رغبسع اؽغت. أِزبس

 صب١ٔخ ٌىً ِزًشا 22. د             صب١ٔخ ٌىً ِزًشا 18. عـ              صب١ٔخ ٌىً ِزًشا 13. ة           صب١ٔخ ٌىً أِزبس 9. أ

 ثشأ٠ه؟ ٚاٌشوبة اٌغبئك عالِخ ػٍٝ ؽبٌخ وً فٟ اٌغ١بسح عشػخ رؤصش و١ف

 .خبعئخ أَ طؾ١ؾخ اٌزب١ٌخ اٌؼجبساد ِٓ ػجبسح وً وبٔذ إرا ِب ؽذد -15

 ×    v/r2=  ٘ٛ وضٞاٌّش اٌغبرة رغبسع لبْٔٛ - 1    

 .اٌغغُ عشػخ صادد وٍّب ثغشػخ اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع ٠ض٠ذ - 2

 ×.ٌغغُ ٌؾشوخ اٌذائشٞ ٌٍّغبس اٌّّبط ارغبٖ اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع ارغبٖ ٠أخز - 3

 .اٌغغُ ػ١ٍٙب ٠زؾشن اٌزٟ اٌذائشح ِشوض إٌٝ اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع ٠زغٗ - 4

 .اٌذائشٞ اٌّغبسد لغش ٔظف صاد بوٍّ ثغشػخ اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع ٠مً - 5

 .ِزش٠ٓ لغشٖ ٔظف ٠جٍغ دائشٞ ِغبس ػٍٝ صب١ٔخ ٌىً أِزبس 11 ثغشػخ رزؾشن ٌىشح اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع اؽغت -16

 ِغبس فٟ ِٕؾٕٝ ػٍٝ ٠غ١ش لغبس ٌشوبة ِش٠ؼ غ١ش اٌٛضغ ٠ظجؼ ِشثؼخ صب١ٔخ ٌىً ِزًشا 15 اٌّشوضٞ اٌغبرة رغبسع ل١ّخ رزؼذٜ ػٕذِب -17

 أػظ ٌٍّٕؾٕٝ؟ اٌّغٍٛة اٌمغش ٌٕظف األدٔٝ اٌؾذ فّب صب١ٔخ، ٌىً ِزًشا 45 اٌّزغٙخ اٌمغبس ٌغشػخ اٌّزٛعغخ اٌم١ّخ وبٔذ إرا. اٌؾذ٠ذ ٌغىخا

 .ِزش ألشة إٌٝ ثبٌزمش٠ت إعبثزه

 .ٌّذ٠ٕخا داخً اٌغشق فٟ إٌّؾ١ٕبد ػٓ ؽذح ألً رىْٛ أْ ٠غت اٌغش٠ؼخ ثبٌغشق اٌخبطخ إٌّؾ١ٕبد أْ ٠ؼًٍ ششًؽب اوزت

 .خبعئخ أَ طؾ١ؾخ اٌّشوضٞ اٌغبرة ثزغبسع ٠زؼٍك ف١ّب اٌزب١ٌخ اٌؼجبساد ِٓ ػجبسح وً وبٔذ إرا ِب ؽذد -18

 .اٌغغُ ٠غٍىٗ اٌزٞ اٌذائشٞ اٌّغبس ِؾ١ظ صاد وٍّب ٠مً - 1    

 .وج١شح عشػخ ػٍٝ دٚسأٙب ِٓ ألً ِشوضٞ عبرة ٌزغبسع رزؼشع ٠غؼٍٙب ِٕخفضخ عشػخ ػٍٝ إٌّؾٕٝ فٟ اٌغ١بسح دٚساْ - 2    

 .رذٚس ػٕذِب ِشوضٞ عبرة ٌزغبسع اٌغبئشح رزؼشع - 3    

 .ِشاد أسثغ اٌزغبسع ِمذاس ٠زضبػف دائشٞ، ِغبس فٟ ٠زؾشن ٌغغُ اٌّزغٙخ اٌغشػخ رضبػفذ إرا - 4    

 ×.اٌمغش ٔظف ثزضا٠ذ اٌزغبسع ِمذاس ٠ضداد - 5    

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ٕٕ-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ؽذد ٓب ئرا ًبٗذ اُؼجبساد اُزب٤ُخ طؾ٤ؾخً أّ خبؽئخ( ٖٕ

 1 - ( طؾ٤ؾخً )  .األعغبّ راد اٌُزِخ األًجش رشرجؾ ثوٞح عبرث٤خ أًجش 

 2 - ( طؾ٤ؾخً )  .رزٔزغ ع٤ٔغ األعغبّ ثٔغبٍ عبرث٤خ 

 - 3 ( خبؽئخ)  .٣ٌٕٞ ُألعغبّ ٛبئِخ اُؾغْ كوؾ أصش رغبرث٢ 

 4 - ( طؾ٤ؾخً )  .اس هٞح اُغبرث٤خث٤٘ٔب روَ اٌُزِخ، ٣وَ ٓوذ 

 5 - ب رإصش ك٢ ارغبٙ ألعلَ ٗؾٞ األسع ًٔ  ( خبؽئخ)  .هٞح اُغبرث٤خ دائ

 6 - رٌٕٞ ه٤ٔخ gب ًٔب ٢ٛ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ػ٠ِ األسع ًٔ  ( خبؽئخ)  .، أ١ هٞح اُزغبسع اُ٘برظ ػٖ اُغبرث٤خ، دائ

 7 - ٣ش٤ش اُشٓض G ( طؾ٤ؾخً )  .ئ٠ُ صبثذ اُغبرث٤خ 

 8 - ( طؾ٤ؾخً )  .غشػخ ٓغ ص٣بدح أُغبكخروَ اُغبرث٤خ ث 

 ) ع٤ٔغ اُغَٔ طؾ٤ؾخ ٓب ػذا ٓب رؾزخ خؾ (  .اُظ٘بػ٤خ األهٔبس رطج٤وبد ؽذد( ٕٗ

 اُزِلض٣ٕٞ/ ئشبسح ثش  - اُ٘بئ٤خ/ ُِٔ٘بؽن اإلٗزشٗذ خذٓخ  - اُغلٖ/ ٓالؽخ أٗظٔخ  - أُؾٍٔٞ/ اُٜبرق ارظبالد - /GPS ٗظبّ  )  

  ( اُؼ٢ِٔ/ اُجؾش - اُخشائؾ/ سعْ  - ×اُزغٞٗب٢ٓ اًزشبف أعٜضح    
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  .ؽذد ع٤ٔغ اُؼجبساد اُظؾ٤ؾخ ؽٍٞ األهٔبس اُظ٘بػ٤خ اُضبثزخ ثبُ٘غجخ ئ٠ُ األسع( ٕ٘

  ٓذاسٛب ٣ؼِٞ خؾ االعزٞاء 

  رغزخذّ ُشعْ اُخشائؾ 

 ده٤وخ  ٙ٘عبػخ ٝ ٖٕٓذاسٛب ٣جِؾ  صٜٓ٘ب اُذٝس١ ك٢ 

  عبػخ  ٕٔصٜٓ٘ب اُذٝس١ ك٢ ٓذاسٛب ٣جِؾ 

 ٞاسرلبع ٓذاسٛب ٣جِؾ ٗؾkm 36000   

  رغزخذّ ك٢ االرظبالد 

62 ) 

 .اخزش "طؾ٤ؾخ" أٝ "خبؽئخ" ُٞطق ًَ ػجبسح( 5ٕ

 - 1  ب ٓـِوًب ًٓ  (طؾ٤ؾخ) .٣ؼذ ٓذاس اُؤش ؽٍٞ األسع ٗظب

 2 - (خبؽئخ) .٣زْ ؽلع اُؼضّ اُضا١ٝ ك٢ اُ٘ظبّ أُلزٞػ 

 3 -  (طؾ٤ؾخ) .أُذاساُغشػخ أُزغٜخ ُغغْ ٣ذٝس ك٢ ٓذاس رز٘بعت ٓغ أصش اُغبرث٤خ ُِؾلبظ ػ٠ِ اعزوشاس 

 - 4 (خبؽئخ) .اُغشػخ أُزغٜخ ُِؤش رز٘بعت ٓغ أصش هٞح عؾت اُغبرث٤خ ُِشٔظ 

 5 - (خبؽئخ) .ُٖ ٣زـ٤ش ٓذاس األسع أثًذا 

 6 - (طؾ٤ؾخ) .٣زجبؽأ اُضٖٓ ك٢ أُغبالد األػ٠ِ عبرث٤خ 

 7 - َ(ؾخطؾ٤) .رؼَٔ اُغبرث٤خ ًوٞح عزة ٓشًض٣خ ُِؾلبظ ػ٠ِ دٝسإ ر٤زبٕ ك٢ ٓذاس ؽٍٞ صؽ 

 8 - (طؾ٤ؾخ) .اُغشػخ أُذاس٣خ ُألسع رز٘بعت ٓغ أصش عبرث٤خ اُشٔظ 

 .ؽذد ٓب ئرا ًبٗذ ًَ ػجبسح ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ طٞاثًب أّ خطأ( 0ٕ

 1  - َ(طٞاثًب) .رٌٕٞ اُوٞح اُغبرثخ أُشًض٣خ ٓٞعٜخ ُِذاخ 

 2  - (خطأ) .رؼَٔ هٞح اُغبرث٤خ ًوٞح عبرثخ ٓشًض٣خ ُغؼَ األسع رذٝس 

 3  - (خطأ) .ٌٕٞ هٞح اُغبرث٤خ ه٣ٞخر 

 4  - (خطأ)رؾذد ًزِخ اُؤش اُظ٘بػ٢ اُغشػخ أُزغٜخ أُذاس٣خ اُز٢ رغؼِٚ ٣ذٝس ك٢ ٓذاس صبثذ.  

 5  - (طٞاثًب) .٣ذٝس اُؤش ؽٍٞ األسع 

 6  - (طٞاثًب) .٣شجٚ أُش٣خ هًٔشا ٣ذٝس اُشٔظ 

 7  - (خطأ) .روَ ػغِخ اُغزة أُشًض١ ًِٔب هَ ٗظق هطش أُغبس اُذائش١ 

 8  - (خطأ) .رٞكش أعالى ػغِخ اُذساعخ هٞح عبرثخ ٓشًض٣خ اؽزٌب٤ًخ 
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 :اٌزب١ٌخ األعئٍخ ػٓ اإلعبثخ فٟ ٌّغبػذره اٌزب١ٌخ اٌشش٠ؾخ فٟ اٌّٛعٛدح اٌج١بٔبد اعزخذَ( 29

 ؟ m 25 لغشٖ ٔظف دائشٞ ِغبس فٟ m/s 20 ثغشػخ ٚرغ١ش kg 1500 وزٍزٙب ٌغ١بسح اٌّشوضٞ اٌغزة ػغٍخ ِمذاس ِب    

 األسع؟ عغؼ ػٍٝ ِٛعٛد kg 90 وزٍزٗ شخض ػٍٟ اٌّؤصشح اٌغبرث١خ ِغبي شذح رجٍغ وُ    

 .إعبثزه اششػ اٌذ١ٌٚخ؟ اٌفضبء ِؾغخ فٟ اٌٛصْ ػذ٠ُ اٌشخض ٔفظ ع١ظجؼ ًٚ٘    

 اٌذ١ٌٚخ؟ اٌفضبء ٌّؾغخ اٌّّبع١خ اٌّزغٙخ اٌغشػخ رجٍغ وُ    

 الثاني السؤال البيانات

G = 6.67 × 10−11 Nm/Kg2     ٚاألسع وزٍخ  =kg 5.97 x 1024    ٚاألسع لغش ٔظف  =m  6.378 x 106 

 km 411= اٌذ١ٌٚخ اٌفضبء ِؾغخ اسرفبع ِزٛعظٚ    m/s2 9.8=  األسع عغؼ ػٕذ اٌغبرث١خ رغبسع

 .ٝ٘ضخ اىشسٌ اىتخطٞطٜ تسيسو اىذشمح ىيشٝاضٜ اىَشاسك فٜ ٍساتقح سٍٜ اىَطشقح(  03

 

 

 

 

1. 

 :شسٌ اىتخطٞطٜ األخٞش فٜ ٕزا اىتسيسو ٗأضف ٍا ٝيٜاّسخ اى -1

 أ. سٌٖ ىت٘ضٞخ اىق٘ج اىجارتح اىَشمضٝح

 ب. سٌٖ ىت٘ضٞخ اىسشعح اىَتجٖح اىََاسٞح

 ج. سٌٖ ىت٘ضٞخ عجيح اىجزب اىَشمضٛ

 ٍا ّ٘ع اىق٘ج اىجارتح اىَشمضٝح اىتٜ تذافظ عيٚ ٕزٓ اىذشمح اىذائشٝح؟ - .2

 .تاىْسثح التجآ اىَجاه° 03ىيَطشقح عْذ صاٗٝح اششح سثة سٍٜ اىشٝاضٜ   - .3 -

 (   .ٓوبٝٓخ .اُز٘بكش .االؽزٌبى .اُغزة)  ٓب ٗٞع هٞح اُغبرث٤خ؟  -ٔ(  ٖٔ

 (  .٤ٗٞرٖ  .عب٤ِ٤ُٞ)   أ١ ػبُِْ اًزشق إٔ اُغبرث٤خ رلشع رغبسًػب صبثزًب ػ٠ِ ًَ األعغبّ؟  -ٕ        

 (  .٤ٗٞرٖ  .عب٤ِ٤ُٞ)  أ١ ػبُِْ ؽٞس هبٕٗٞ اُغبرث٤خ اُؼبّ؟  -ٖ        

      ئرا ًبٗذ ًشح ٓؼذ٤ٗخ صو٤ِخ ًٝشح خشج٤خ خل٤لخ اُٞصٕ ثبُؾغْ ٗلغٚ ٝرْ ئعوبؽٜٔب ٖٓ االسرلبع ٗلغٚ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ، كٔبرا ع٤ؾذس؟  - ٗ        

  .عزشرطْ اٌُشح أُؼذ٤ٗخ اُضو٤ِخ ثبألسع أٝالً 

  .عزشرطْ اٌُشح اُخشج٤خ اُخل٤لخ ثبألسع أٝالً 

 .ًِزب اٌُشر٤ٖ عزشرطْ ثبألسع ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ

 ٓب اُششؽ أُطِٞة ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٓجذأ عب٤ِ٤ُٞ طؾ٤ًؾب ثبُ٘غجخ ُألعغبّ اُغبهطخ؟  - ٘       

  .٣غت إٔ رغوؾ األعغبّ ك٢ كشاؽ

  .٠ األعغب٣ّغت إٔ رإصش ٓوبٝٓخ اُٜٞاء ػِ

 .٣غت إٔ رٌٕٞ ُألعغبّ أشٌبٍ ٓخزِلخ
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 .ذد ٓب ئرا ًبٕ ًَ اعزخذاّ ٖٓ االعزخذآبد اُزب٤ُخ ثبُ٘غجخ ُألهٔبس اُظ٘بػ٤خ طؾ٤ًؾب أّ خطأً ؽ(  ٕٖ

 1 -  (   خبؽئخ     طؾ٤ؾخ)  أُشاهجخ 

 2 -  ٕ(   خبؽئخ    طؾ٤ؾخ)  عٔغ اُج٤بٗبد ثـشع اعزٌشبف أُؼبد 

 3 -  ٖ(   خبؽئخ    طؾ٤ؾخ)  ٓالؽخ اُغل 

 4 -  (     خبؽئخ    طؾ٤ؾخ)  سطذ اُطوظ 

 5  -  (     خبؽئخ  طؾ٤ؾخ )  اإلٓذاد ثبُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ 

 6  -  (    خبؽئخ    طؾ٤ؾخ )   عٔغ أُخِلبد اُلؼبئ٤خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رإصش هٞح ك٢ االرغبٙ أُؼبد إلصاؽخ عغْ. ً٘ز٤غخً ُِشـَ أُجزٍٝ، كإ اُغغْ  - ٔ(  ٖٖ

 ٣لوذ هذسح  -  ٣ٌزغت هذسح  - ٣ٌزغت ؽبهخ - ٣لوذ ؽبهخ. 

 ح رظق ٤ًٔخ اُشـَ؟ ٓب أكؼَ ػجبس - ٕ

 ٤ًٔخ ػذد٣خ ألٗٚ ؽبطَ اُؼشة االرغب٢ٛ ُِوٞح ٝاإلصاؽخ.  

 ٤ًٔخ ػذد٣خ ألٗٚ ؽبطَ اُؼشة اُ٘وط٢ ُِوٞح ٝاإلصاؽخ.  

 ٤ًٔخ ٓزغٜخ ألٗٚ ؽبطَ اُؼشة اُ٘وط٢ ُِوٞح ٝاإلصاؽخ.  

 ٤ًٔخ ٓزغٜخ ألٗٚ ؽبطَ اُؼشة االرغب٢ٛ ُِوٞح ٝاإلصاؽخ.  
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 ٓب ٢ٛ ٝؽذح اُشـَ؟  – ٖ

  ٍٞاُٞاؽ   -  ا٤ُ٘ٞرٖ   -  ٓزش اُغٍٞ  -  اُغ 

ب ٓغبكخ  Nٕٙٓب ٓوذاس اُشـَ أُجزٍٝ ػ٘ذٓب رغؾت هٞح هذسٛب  –ٗ  ًٔ  ؟  cmٕ٘عغ

 650J  6.5J1.0J 0.96J  

 دسعخ إلصاؽخ اُغغْ؟  0ٓٓب أكؼَ ٓظطِؼ ٣ظق اُشـَ اُز١ رجزُٚ هٞح ػ٠ِ عغْ ثضا٣ٝخ  – ٘

  ك٢ ؽذٙ األهظ٠     -    عبُت   -  طلش   -  ٓٞعت 

 كٔب ٓوذاس اُشـَ أُجزٍٝ ك٢ ٓٞاعٜخ هٞح اُغبرث٤خ؟  . mٙ.0ئ٠ُ اسرلبع  Kgٕ.٘رُشكَغ ؽب٣ٝخ ؽغٜٔب  – ٙ

 J 
4

4.2x10  J 31.5x1045J 1.7J  

 ".ده٤وخ ٖٖٓٓ اُشـَ اُز١ رجزُٚ األّ اُز٢ رذكغ ؽلِٜب اُشػ٤غ ك٢ ػشثخ ُٔذح أهَ    ُشـَ اُز١ ٣جزُٚ ٓؼِْ ٣زؾذس ُٔذح صالس عبػبد ا - 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رُؼشف اُطبهخ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب اُغغْ أُزؾشى ثـ  - ٔ(  ٖٗ

 ؽبهخ اُؾشًخ .اُطبهخ اُذاخ٤ِخ .ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ .اُطبهخ أُشٗخ.  

 ٣غب١ٝ ٓوذاس ؽبهخ اُؾشًخ ُغغْ ٣غوؾ هجَ إٔ ٣ظطذّ ثبألسع ٓجبششح  - ٕ

 ٛٝ ثٔ٘زظق أُغبكخ هجَ عوٞؽٚؽبهزٚ اُذاخ٤ِخ ٞ.  

 ؽبهخ ٝػؼٚ اُغبرث٤خ هجَ اُغوٞؽ.  

 ٚؽبهخ ٝػؼٚ ٝٛٞ ثٔ٘زظق أُغبكخ هجَ عوٞؽ.  

 ؽبهزٚ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ هجَ اُغوٞؽ.  
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 ػ٘ذٓب ٣ظطذّ عغْ ٓزغبهؾ ثبألسع، كإ ؽبهخ ؽشًزٚ  -ٖ

 رزؾٍٞ ئ٠ُ ؽبهخ ؽشاس٣خ ٝؽبهخ طٞر٤خ.  

 ب ًٓ   .رل٠٘ رٔب

 رزؾٍٞ ئ٠ُ ؽبهخ اُٞػغ األط٤ِخ.  

 ػ٘ذٓب ٣غوؾ ًزبثبٕ ٓخزِلب اٌُزِخ ٖٓ ٗلظ اُشف، كٔب ٓوذاس االخزالف ك٢ ؽبهخ اُؾشًخ ٌَُ ٜٓ٘ٔب هجَ اططذآٜٔب ثبألسع ٓجبششح؟  -ٗ

 عزٌٕٞ ؽبهخ اُؾشًخ ٤ٌُِٜٔب ٓزغب٣ٝخ.  

 عزٌٕٞ ؽبهخ اُؾشًخ ٌُِزبة األطـش ًزِخ أًجش.  

 عزٌٕٞ ؽبهخ اُؾشًخ ٌُِزبة األًجش ًزِخ أًجش.  

 ال ثذ ٖٓ ٓؼشكخ اسرلبع اُشف ُٔوبسٗخ ؽبهخ اُؾشًخ.  

 ػ٘ذٓب ٣جزٍ شـَ ػ٠ِ صٗجشى ُّٔذٙ، كإ ؽبهخ اُٞػغ ُِضٗجشى  – ٘

 َرض٣ذ    -  رظَ ًٔب ٢ٛ      -     رو.    

 ٓب ٛٞ ٓظطِؼ ٓغٔٞع ؽبهخ اُؾشًخ ٝؽبهخ اُٞػغ ُِ٘ظبّ؟  - ٙ

 اُطبهخ اُؾشاس٣خ ؽبهخ ٝػغ ُِغبرث٤خ اُطبهخ اُذاخ٤ِخ  اُطبهخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ 

 ػ٘ذٓب ٣زْ ئؽالم شش٣ؾ ٓطبؽ٢ ٓشذٝد، ٣زْ رؾ٣َٞ ؽبهخ ٝػغ أُشٝٗخ ئ٠ُ  -5

 ؽبهخ اُؾشًخ .ؽبهخ ٝػغ ُِغبرث٤خ .ؽبهخ داخ٤ِخ .ؽبهخ ؽشاس٣خ.  

 أ١ ٖٓ ٛزٙ اُؼجبساد أُزؼِوخ ثظخشح ك٢ ؽبُخ عوٞؽ ؿ٤ش طؾ٤ؼ؟  -0

 ؽبهخ ؽشًزٜب ػ٠ِ األسع رغب١ٝ ؽبهخ ٝػؼٚ هجَ إٔ رجذأ ك٢ اُغوٞؽ.  

 السرطبّ رغب١ٝ ؽبهخ ٝػؼٚ كوؾ ثٔغشد إٔ رجذأ اُغوٞؽؽبهخ ؽشًزٜب هجَ ا.  

 ٌٕٞؽبهخ ؽشًزٜب رغب١ٝ طلًشا ػ٘ذٓب رٌٕٞ ك٢ ٝػغ اُغ.  

 ؽبهخ ٝػؼٜب ُِغبرث٤خ رضداد ٓغ ص٣بدح اسرلبػٜب.  

 أ١ ٓٔب ٢ِ٣ ع٤٘زظ ػ٘ٚ ٓؼبػلخ ؽبهخ اُؾشًخ ُغغْ ٓب ئرا ًبٗذ اُؼٞآَ األخشٟ صبثزخ؟  -0

 ْرزؼبػق عشػخ اُغغ.  

 رض٣ذ عشػخ اُغغْ ثٔوذاس أسثغ ٓشاد.  

 ْرزؼبػق ًزِخ اُغغ.  

 رض٣ذ ًزِخ اُغغْ ثٔوذاس أسثغ ٓشاد.  
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 ؟  m/sُٕزغوؾ ٗؾٞ األسع. ٓب أُغبكخ اُز٢ هطؼزٜب ؽز٠ أطجؾذ عشػزٜب  Kgٓ.ٖئؽِوذ ًشح ًزِزٜب  -ٓٔ

 0.20m  

 0.61m  

 2.0m  

 6.0m  

 

 

 ػ٘ذٓب رظَ اٌُشح ئ٠ُ أػ٠ِ ٗوطخ ثؼذ س٤ٜٓب ئ٠ُ األػ٠ِ ػٔٞد٣ًب، رٌٕٞ ؽبهخ ؽشًزٜب  -ٔٔ

 طلًشا.  

 ك٢ ؽذٛب األهظ٠.  

 رغب١ٝ ؽبهخ ٝػؼٜب.  

 ٗظق ؽبهخ ٝػؼٜب.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِٔي اُغغْ اُغبًٖ  -ٔ(  ٖ٘

 ػغِخ .صخْ ؽشًخ .ؽبهخ ٝػغ ُِغبرث٤خ .ؽبهخ ؽشًخ.  
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 أل١ ٓٔب ٢ِ٣ ؽبهخ ؽشًخ؟  -ٕ

  ُٞؽخ ٓؼِوخ ػ٠ِ ؽبئؾ 

  شذ٣ذ االٗؾذاس َّ  ع٤بسح ٓزٞهلخ ػ٠ِ ر

  ًشح ر٘ظ رزذؽشط ػ٠ِ أسػ٤خ ِٓؼت ُِز٘ظ 

  هطؼخ كؾْ هجَ إٔ رؾزشم 

 ؟ m/s٘رغوؾ ثغشػخ  Kgٗٓب اُطبهخ اُؾش٤ًخ ُظخشح ٝصٜٗب  -ٖ

 200J  50J20J 100J  

  .رغوؾ طخشح ٖٓ عشف، كٔب اُ٘وطخ اُز٢ رزغبٟٝ ك٤ٜب ؽبهخ ؽشًزٚ ٓغ ؽبهخ ٝػؼٚ؟ أَٛٔ ٓوبٝٓخ اُٜٞاء -ٗ

  ك٢ ٓ٘زظق اُطش٣ن 

  ثؼذ إٔ رجذأ ثبُغوٞؽ ٓجبششح 

  ال رزغب٣ٝبٕ أثًذا 

  هجَ إٔ رظطذّ ثأعلَ اُغشف 

  .كٌْ رجِؾ عشػزٜب أُزغٜخ ك٢ ٓ٘زظق ٓغبكخ اُغوٞؽ؟ أَٛٔ ٓوبٝٓخ اُٜٞاءٖٓ أػ٠ِ عشف،  mُ٘ٗٔغبكخ  kg٘ئرا عوطذ طخشح ٝصٜٗب  -٘

 9.5m/s  21m/s225m/s 29.7m/s  

ٗبس٣زبٕ ٓزطبثوزبٕ ك٢ ًَ ش٢ء ػذا إُِٞ رغ٤شإ ػ٠ِ ؽش٣ن. رغب١ٝ عشػخ اُذساعخ اُلؼ٤خ صالصخ أػؼبف عشػخ اُذساعخ دساعزبٕ  -ٙ

 اُج٤ؼبء. ثٌْ ػؼلًب رضداد اُطبهخ اُؾش٤ًخ ُِذساعخ اُلؼ٤خ ػٖ اُذساعخ اُج٤ؼبء؟ 

 1 4.5  93  

 كٔب ؽبهزٚ اُؾش٤ًخ؟  .m/sٓ.0ثغشػخ صبثزخ ه٤ٔزٜب  kgٓٗ.٣ٓط٤ش ؽبئش ٝصٗٚ  -5

 2.0J  12.8J3.2J 4.2J  

ب ٖٓ األسع ئ٠ُ عوق ث٘بء اسرلبػٚ  ٣ٙٓkgظؼذ شخض ٝصٗٚ  -0 ًٔ  كٔب أُوذاس اُز١ اًزغجٚ ٖٓ ؽبهخ اُٞػغ ثبُغبرث٤خ؟  . 0ٓmعِّ

 49,000J 8,000J  47,040J4,800J  

ٍّ ًشح ث٤غجٍٞ ٝصٜٗب  -0  كٔب اُطبهخ اُؾش٤ًخ ٌُِشح؟  .m/sٖٓثغشػخ ٓزغٜخ رغب١ٝ  ٣ٔٗ٘gوزف سا

 87.25J  65.25J23.45J 65.85J  
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 ٖٓ ؽبهخ اُٞػغ ثبُغبرث٤خ؟  50ٗJُٜب ٢ً ٣ٌغت اُظ٘ذٝم  kgٕٓٓب أُغبكخ اُز٢ ٣غت سكغ ط٘ذٝم ٝصٗٚ  -ٓٔ

 3m 392m .45m 3 4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثأ١ اعْ ٣ُؼشف هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ األٍٝ ُِؾشًخ ؿبُجًب؟  -ٔ(  ٖٙ

  هبٕٗٞ اُوظٞس اُزار٢ ٕ صخْ اُؾشًخ هبٗٞهبٕٗٞ اُوٟٞ أُزٞاصٗخ 

 ٓب اُؼجبسح اُظؾ٤ؾخ اُز٢ رظق هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ األٍٝ ُِؾشًخ؟  -ٕ

 ٤ِٚ ؿ٤ش ٓزٞاصٗخع٤جو٠ اُغغْ ك٢ ؽبُخ عٌٕٞ أٝ ٣غزٔش ك٢ اُؾشًخ ٓغ صجبد اُغشػخ أُزغٜخ ٓب دآذ اُوٟٞ أُإصشح ػ.  

 ع٤جو٠ اُغغْ ك٢ ؽبُخ عٌٕٞ أٝ ٣غزٔش ك٢ اُؾشًخ ٓغ صجبد اُغشػخ أُزغٜخ ٓب دآذ اُوٟٞ أُإصشح ػ٤ِٚ ٓزٞاصٗخ.  

 ارغبٙ ع٤شٛب، كٔبرا ع٤ؾذس ُِغ٤بسح؟  ك٢ N ٓٓ٘ئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ أُإصشح ػ٠ِ ع٤بسح ٓوذاسٛب  -ٖ

 ع٤ٌٕٞ ُٜب عشػخ ٓزغٜخ صبثزخ .عزجطئ عشػزٜب .عزضداد عشػزٜب.  

 طلش، كٔبرا ع٤ؾذس ُِغ٤بسح؟  ئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ أُإصشح ػ٠ِ ع٤بسح ٓوذاسٛب -ٗ

 ع٤ٌٕٞ ُٜب عشػخ ٓزغٜخ صبثزخ .عزجطئ عشػزٜب .عزضداد عشػزٜب.  
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 أ١ اُؼجبساد طؾ٤ؾخ؟ (  5ٖ

  ٗلظ اُوٞح ُزؾو٤ن اُزغبسع ٗلغًِٚٔب صادد ًزِخ اُغغْ، رؾزبط ئ٠ُ.  

 ًِٔب صادد اُوٞح أُإصشح ػ٠ِ عغْ، صاد ٓؼذٍ اُزغبسع.  

  ٓٔع٤ٌٕٞ ُِوٞح اُز٢ ٓوذاسٛبN   ٓٔأُطجوخ ػ٠ِ ًزِخkg   ٕٓػؼق رغبسع اُوٞح ٗلغٜب أُطجوخ ػ٠ِ ًزِخkg.   

  رغبسع اُغبرث٤خ ٛٞ أؽذ أٓضِخ هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ ُِؾشًخ× اُٞصٕ = اٌُزِخ.  

 ْ٣غت إٔ رإصش اُوٞح ػ٠ِ عغْ ٢ٌُ ٣زؾشى اُغغ.  

 ُغغْ، ٣غت إٔ رؼبػق اُوٞح أُطجوخ صالس ٓشادُٔؼبػلخ رغبسع ا.  

 ُٔؼبػلخ رغبسع اُغغْ أسثغ ٓشاد، ٣غت إٔ رؼبػق اُوٞح أُطجوخ ػ٤ِٚ أسثغ ٓشاد.  

  .ٗادذجأٛ ص٘س ت٘ضخ ق٘ج عذً اىتَاط؟ َٝنْل اختٞاس أمثش ٍِ ص٘سج (  03

 

 

 

 

 

 

 

 1 - االؽزٌبى  -  4خ ُغبرث٤ا -  3ٓوبٝٓخ اُٜٞاء  -  2 أُـ٘بؽ٤غ٤خ 

 ."طؾ٤ؾخ" أٝ "خبؽئخ" ُٞطق ًَ ػجبسحاخزش أ٣ّأ ٖٓ ػجبسر٢ (  0ٖ

 1  - َاُطبهخ ٢ٛ اُوذسح ػ٠ِ ثزٍ شـ.  

o  خبؽئخ     -   طؾ٤ؾخ 

 2  -  ًػ٘ذٓب ٣ؾَٔ سعَ ٓب ط٘ذٝهًب ػ٠ِ األسع، كاٗٚ ٣جزٍ شـال.  

o  خبؽئخ    -   طؾ٤ؾخ  

 3  -  ًػ٘ذٓب رذكغ آشأح ٓب ط٘ذٝهًب ػ٠ِ ؽٍٞ األسػ٤خ، كاٜٗب رجزٍ شـال.  

o خبؽئخ      -     طؾ٤ؾخ 

 4  -  ًػ٘ذٓب ٣شكغ طج٢ ٓب ط٘ذٝهًب ئ٠ُ سٍف أػ٠ِ، كاٗٚ ثزُي ٣جزٍ شـال.  

o خبؽئخ    -     طؾ٤ؾخ 

 5  - ٓؼبدُخ ؽغبة اُشـَ أُجزٍٝ ٢ٛ W × d = F.  

o  خبؽئخ     -    طؾ٤ؾخ  

 6  -  ٖٓزش -٣ٌٖٔ ه٤بط اُشـَ ثٞؽذح ٤ٗٞر.  

o خبؽئخ       -      طؾ٤ؾخ 

 7  - ذح اُغ٣ٌٍٖٞٔ ه٤بط اُشـَ ثٞؽ.  

o خبؽئخ       -     طؾ٤ؾخ 

 8  - ُع٤ٔذ ٝؽذح اُغٍٞ ٗغجخً ئ٠ُ اعْ ػبُْ ثؾش ك٢ اُطبهخ.  

o خبؽئخ      -     طؾ٤ؾخ 

 9  - اُغٍٞ ٢ٛ اُٞؽذح اُٞؽ٤ذح ُِطبهخ.  

o  خبؽئخ     -    طؾ٤ؾخ  
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 ٓب أُؼبدُخ اُظؾ٤ؾخ ُؾغبة اُشـَ أُجزٍٝ؟  -ٔ(   ٓٗ

 W = F ÷ d  W = F x dW = d ÷ F W x d = F  

 ٔب ٓوذاس اُشـَ اُز١ ثزُٚ؟ ٤ٗٞرٖ. ك ٣ٔٓٓذكغ سعَ ٓب ط٘ذٝهًب ٓٔزِئًب ثبٌُزت ػ٠ِ ؽٍٞ األسػ٤خ ُٔغبكخ ٓزش٣ٖ. ٝٛٞ ٣ذكغ ثوٞح  -ٕ

 50 N 200 N 50 J  200 J 

 ٓزش. كٔب ٓوذاس اُشـَ اُز١ ثزُزٚ؟  ٠ٓ.0 ٤ٗٞرٖ. ٢ٛٝ رشكؼٚ ٓغبكخ رظَ ئُ ٓ٘رشكغ آشأح ط٘ذٝهًب ٣ضٕ  -ٖ

 62.5 J 6.25 J  40 J4 J  

  .ط اُشـَ؟ ؽذد ًَ اإلعبثبد اُظؾ٤ؾخأ١ ٖٓ اُٞؽذاد اُزب٤ُخ ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ُو٤ب -ٗ

 Jm  J NmN  

 اُطبهخ ٝاُوذسح؟  أ١ ٖٓ أُؼبدالد اُزب٤ُخ رٞػؼ ثشٌَ طؾ٤ؼ ٤ًل٤خ اسرجبؽ -٘

  اُضٖٓ × اُوذسح = اُطبهخ 

  اُضٖٓ × اُطبهخ = اُوذسح 

  اُضٖٓ ÷ اُطبهخ = اُوذسح 

  ٖٓاُطبهخ ÷ اُوذسح = اُض 

 

صب٤ٗخ ُزغخ٤ٖ ًٞة ٖٓ أُبء، كٔب ٛٞ ٓوذاس اُطبهخ أُغزخذٓخ خالٍ ٛزا  0٘، ٝئرا اعزٌِٜذ W 0ٕٓٓرؾز١ٞ اُـال٣خ ػ٠ِ ٓؼذٍ هذسح ٣جِؾ  -ٙ

 اُٞهذ؟ 

 J  
5

2.4 × 10J  
5

3.3 × 1033 J 24 J  

 ، ئرا رْ اعزخذآٜب ُٔذح عبػخ ٝاؽذح ٤ٓٞ٣ًب ػ٠ِ ٓذاس أعجٞع ًبَٓ؟ W ٕٓٔٓب ٓوذاس اُطبهخ اُز٢ ٣غزٌِٜٜب ٓظجبػ ئػبءح رجِؾ هذسرٚ  -5

 J  
3

7.2 × 10 J 
6

3.0 × 10J  
5

4.3 × 10120 J  

ٍٙ ٣زؾشى ٖٓ أػ٠ِ ٗوطخ ئ٠ُ أد٠ٗ ٗوطخ ػ٠ِ أُغبس - ٔ ( ٔٗ  .اششػ ٓب ٣ؾذس ُطبهخ اُؾشًخ ٝؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ُوطبس ٓال

 2.  - ِؾ اُغشػخ أُزغٜخ ُِوطبس ه٤ٔزٜب اُوظٟٞ؟ اششػ ئعبثزيأ٣ٖ رج. 

 3.  -  200اٌُزِخ ا٤ٌُِخ ُشاًٍت ٓغ ػشثخ اُوطبس kg.  ٚ20كٔب ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ك٢ أػ٠ِ ٓ٘ؾذٍس اسرلبػm ؟ 

(g = 9.8 m/s²) 

 4.  - أص٘بء ٛجٞؽ اُؼشثخ ٖٓ أُ٘ؾذس، ٓب عجت رؾشًٜب ثؼغِخ؟ 

 5.  -  ٚ20ك٢ ٓ٘زظق ٓ٘ؾذٍس اسرلبػm  14، رٜجؾ ػشثخ اُوطبس ثغشػخm/s . ٓب ؽبهخ اُؾشًخ ُِؼشثخ ٝاُشاًت ٓؼًب؟ 
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 ك٢ أ١ ٓٞػغ رجِؾ ػشثخ هطبس أُال٢ٛ عشػزٜب أُزغٜخ اُوظٟٞ؟  - ٔ( ٕٗ

  ك٢ هٔخ أُ٘ؾذس 

  ك٢ ٓ٘زظق أُ٘ؾذس ٛجٞؽًب 

 ٢ ٓ٘زظق أُ٘ؾذس طؼًٞدا ك 

  ًهجَ ثِٞؽ أعلَ أُ٘ؾذس ٓجبششح 

 ؟  mٕٓكٌْ رغب١ٝ ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ُِؼشثخ ثؼذ ٗوِٜب ئ٠ُ هٔخ ٓ٘ؾذٍس اسرلبػٚ  . ٣00ٓٓٓNغب١ٝ ٝصٕ اُؼشثخ اُٞاؽذح  - ٕ

 400J  160,000J16,000J 8,000J  

ب ٝصٗٚ  - ٖ ًٔ س ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ اُز٢ كٔب ٓوذا .٣0.0m/s²غب١ٝ ػغِخ اُغبرث٤خ األسػ٤خ  . mٗطؼًٞدا ُٔغبكخ  ٣ٔ٘gؾَٔ شخض عغ

 اًزغجٜب اُغغْ؟ 

 0.00588J 588J  0.588J0.0588J  

 كٞم عطؼ األسع؟  0m.ٓٝػغ اُغبرث٤خ ػ٘ذٓب رٌٕٞ ػ٠ِ اسرلبع كٔب ؽبهخ  . ٣ٗٓٓgجِؾ ٝصٕ ًشح هذّ  - ٗ

 0.032J  3.136J3,136J 320J  

 . Km/hٖٓٝعشػخ رغب١ٝ  0ٓٓٓKgًٕزِخ رغب١ٝ  B ، ُِٝغ٤بسح Km/hٓٙٝعشػخ رغب١ٝ  0ٓٓٓKgًٔزِخ رغب١ٝ  A ُِغ٤بسح -٘

  A رغب١ٝ ؽبهخ اُؾشًخ ُِغ٤بسح

 ٗظق ؽبهخ اُؾشًخ ُِغ٤بسح B.  

 ػؼق ؽبهخ اُؾشًخ ُِغ٤بسحB.   

 حؽبهخ اُؾشًخ ُِغ٤بس B.  

 أسثؼخ أػؼبف ؽبهخ اُؾشًخ ُِغ٤بسح B.  

 ئرا ًبٕ ُغغْ ؽبهخ ؽشًخ، كال ثذ إٔ رٌٕٞ ُٚ أ٣ًؼب  -ٙ

 اُوٞح .اُغشػخ أُزغٜخ .اُؼغِخ .ؽبهخ ٓشٗخ.  

 ػ٘ذ سكغ عغْ كٞم عطؼ األسع، كاٗٚ ٣ؾظَ ػ٠ِ ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ. كارا ُسكغ اُغغْ ٗلغٚ ُٔغبكخ ٓؼبػلخ، كاٗٚ  -5

 ٣ٌزغت أسثؼخ أػؼبف ؽبهزٚ ٝػغ اُغبرث٤خ.  

 ٣ٌزغت ػؼق ؽبهزٚ ٝػغ اُغبرث٤خ.  

 ٣ٌزغت ٗظق ؽبهزٚ ٝػغ اُغبرث٤خ.  

 ال ٣ٌزغت أ١ ٓوذاس ئػبك٢ ٖٓ ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ.  
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، ٝرزؾٍٞ ٛزٙ ؽبهخ اُؾشًخ ئ٠ُ ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ك٢ هٔخ ٓغبسٛب. ٝػ٘ذٓب رؼٞد ئ٠ُ Jَٓٓٔزف ًشح ك٢ اُٜٞاء ثطبهخ ؽشًخ رغب١ٝ رُو -0

 ٓغزٞاٛب األط٢ِ ثؼذ ٓٞاعٜخ ٓوبٝٓخ اُٜٞاء، كإ ؽبهزٜب اُؾش٤ًخ 

  ٖٓ َٓٓٔرٌٕٞ أًجش ثو٤ِJ.  

  ٓٓٔرغب١ٝJ.  

  ٖٓ َّ   .Jٓٓٔرٌٕٞ أه

  ٖٓ ٓٓٔرٌٕٞ أًجش ثٌض٤شJ.  

 ؽبهخ ؽشًخ رغب١ٝ  ٣ٝٔm/sزؾشى ثغشػخ  00Nُغغْ ٝصٗٚ  -0

 49J. 0.5J. . 5J50J.  

 

 

 ك٢ أ١ ٗوطخ ٣ٌٕٞ ُوطبس أُال٢ٛ أهظ٠ ؽبهخ اُٞػغ؟  -ٔ(  ٖٗ

  َك٢ أعلَ اُزَ       ك٢ هٔخ اُزَ ػ٘ذٓب ٣جذأ ك٢ رغِن اُز 

 ك٢ أ١ ٗوطخ ٣ٌٕٞ ُوطبس أُال٢ٛ أد٠ٗ ؽبهخ اُٞػغ؟  - ٕ

  َعلَ اُزَ ك٢ أك٢ هٔخ اُزَ ػ٘ذٓب ٣جذأ ك٢ رغِن اُز 

 ك٢ أ١ ٗوطخ ٣ٌٕٞ ُوطبس أُال٢ٛ أهظ٠ ؽبهخ ؽشًخ؟  -ٖ

  َك٢ أعلَ اُزَ ك٢ هٔخ اُزَ ػ٘ذٓب ٣جذأ ك٢ رغِن اُز 
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 ك٢ أ١ ٗوطخ ٣ٌٕٞ ُوطبس أُال٢ٛ أد٠ٗ ؽبهخ ؽشًخ؟  -ٗ

  َك٢ أعلَ اُزَ   ك٢ هٔخ اُزَ ػ٘ذٓب ٣جذأ ك٢ رغِن اُز 

 ًخ ٣ٌٝزغت ؽبهخ ٝػغ؟ ك٢ أ١ ٗوطخ ٣لوذ هطبس أُال٢ٛ ؽبهخ اُؾش -٘

 َك٢ أعلَ اُزَ ك٢ هٔخ اُزَ  ػ٘ذٓب ٣جذأ ك٢ رغِن اُز 

 .اخزش أ٣ّب ٖٓ ػجبسر٢ "طؾ٤ؾخ" أٝ "خبؽئخ" ُٞطق ًَ ػجبسح( ٗٗ

 1 -  إٔ رُغزؾَذس ٖٓ اُؼذّ ٌُٖٝ ال رل٣٠ٌٖ٘ٔ ُِطبهخ.  

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ  

 2 - ّاُطبهخ ال رل٠٘ ٝال رغزؾذس ٖٓ اُؼذ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 3 - رـ٤٤ش اُطبهخ ٖٓ طٞسح ئ٠ُ أخش٣ٟ ٌٖٔ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 4 - اُطبهخ اُؾش٤ًخ ٓشرجطخ ثبُٔٞػغ كٞم األسع.  

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ  

 5 - ًِٔب رؾشى اُغغْ ثغشػخ أهَ، هِذ ؽبهزٚ اُؾش٤ًخ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 6 - ٣ٌٕٞ ُِطبئشح ك٢ اُغٔبء ؽبهخ ٝػغ أًجش ٖٓ اُطبئشح اُٞسه٤خ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 7 - رٔزِي اُغ٤بسح أُزٞهلخ ؽبهخ ؽش٤ًخ أًجش ٖٓ اُذساعخ أُزؾشًخ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 8 - ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ ال ٣زْ رؾ٣َٞ ًَ ؽبهخ اُٞػغ ئ٠ُ ؽبهخ ؽشًخ.  

o خبؽئخ طؾ٤ؾخ 

ٗ٘ ) 

. اششػ ٙ.ًٓلبءح اُذساعخ ٝأُُٞذ ًٓؼب رغب١ٝ  .٣ٌٖٔ اعزخذاّ اُوذسح اُجشش٣خ ُز٤ُٞذ اٌُٜشثبء ػٖ ؽش٣ن رٞط٤َ دساعخ ثُٔٞذ ًٜشث٢ .ٔ

 .ٓب اُز١ رؼ٤٘ٚ اٌُلبءح

ٖٓ اُطبهخ ػ٠ِ  18Jػبءح. رُ٘زِظ ٓظبث٤ؼ اإلػبءح ٣زْ اعزخذاّ اُطبهخ اُ٘برغخ ٖٓ ُٓٞذ ًٜشث٢ ٓزظَ ثذساعخ ُزشـ٤َ ٓظبث٤ؼ اإل .ٕ

 .ٖٓ اُطبهخ أُ٘وُٞخ ئ٤ُٜب ثبٌُٜشثبء. اؽغت ًلبءح أُظبث٤ؼ 100Jشٌَ ػٞء ٌَُ 

كوؾ ُٔٔبسعخ ثجؼغ رٔبس٣ٖ االؽٔبء. ٝثو٤ذ ػؼالد  Jٖٓٓٓٗٓ اُطبهخ ٖٓ ٓششٝة ؽبهخ، ٝاعزخذّ 6000Jؽظَ س٣بػ٢ ػ٠ِ  .ٖ

 .ٓوذاس اُطبهخ أُلوٞدح، ٤ًٝق كوذد، ٝٓبرا ؽذس ُٜبٖٓ اُطبهخ. اششػ  1200Jاُش٣بػ٢ ٓغ 

 رإصش ك٢ ٗلظ ارغبٙ اإلصاؽخ.ٓب ٓوذاس اُشـَ اُز١ ٣زْ ثزُٚ ػ٠ِ اُغغْ؟  F ثٞاعطخ هٞح ٓجزُٝخ d ٣ُغَؾت خالٍ ٓغبكخ m عغْ ًزِزٚ -ٔ (ٙٗ

 F/d    d⋅F  zero     d⋅F⋅m 
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 صْ أػ٤ذد ئ٠ُ األسع. ًْ ٣ٌٕٞ ٓوذاس اُشـَ ا٢ٌُِ أُجزٍٝ؟  0mئ٠ُ اسرلبع  Kgُ٘سكؼذ ؽب٣ٝخ رضٕ  -ٕ

 392J 400J  0J50J  

 كأ١ ػجبسح ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ طؾ٤ؾخ؟  .mٙسأع٤ًب ٓغبكخ  Kgٕ، ُٝسكغ عغْ ًزِزٚ  mٖسأع٤ًب ٓغبكخ  Kgُٗسكغ عغْ ًزِزٚ  -ٖ

  ٕٗرطِت اُغغْ اُز١ ٣ضKg شـالً أًجش ُشكؼٚ ٗظًشا ألٕ ًزِزٚ أًجش.  

  ٕٕرطِت اُغغْ اُز١ ٣ضKg شـالً أًجش ُشكؼٚ ٗظًشا ألٗٚ ُسكِغ ئ٠ُ اسرلبع أًجش.  

 رطِت ًال اُغغ٤ٖٔ ٗلظ ٓوذاس اُشـَ ُِشكغ.  

 ذّ ئػطبء ٓؼِٞٓبد ػٖ اُٞهذال ٣ٌٖٔ ٓوبسٗخ ٓوذاس اُشـَ أُطِٞة ثغجت ػ.  

 ٓب أُؼبدُخ اُظؾ٤ؾخ ُؾغبة اُوذسح؟  -ٗ

 P=W/F    t)/W⋅P=(F    P=t/W    P=W/t 

 ٣ٔ5غزـشم اُشخض  Kgٙ.ٕٕدسعخ.ٓغٔٞع ًزِخ ُِطلَ ٝاُؼشثخ ٢ٛ  ٖٓأٓزبس ث٤َٔ هذسٙ  ٙشخض ٣غش ؽلالً ك٢ ػشثخ ألػ٠ِ رِخ ٓغبكخ  -٘

 ، كٔب ٓوذاس اُوذسح اُز٢ ٣جزُٜب اُشخض؟  29.8m/sصب٤ٗخ إلًٔبٍ اُشؽِخ.ئرا ًبٗذ ػغِخ اُغبرث٤خ

 66.60   ٝاؽ   65.70ٝاؽ   67.17ٝاؽ  67 70.ٝاؽ 

 

. 
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 .كٞم عطؼ األسع صْ أُعوؾ ٗبؽ٤خ األسع mٓٓٔئ٠ُ اسرلبع  0٘Kgُسكغ عغْ ًزِزٚ ( 5ٗ

 ؟100mخ ٝػغ اُغبرث٤خ ُِغغْ ػ٘ذ اسرلبع ٓب ٓوذاس ؽبه .1

 ٓزش؟ ٓ٘ثبكزشاع ػذّ ٝعٞد ٓوبٝٓخ اُٜٞاء، ٓب اُغشػخ أُزغٜخ ُِغغْ اُغبهؾ ػ٘ذ اسرلبع  .2

 ٓب عشػخ اُغغْ هجَ ُؾظخ اططذآٚ ثبألسع ٓجبششحً؟ .3

 .ٝػؼ إٔ اُشـَ أُجزٍٝ ُشكغ اُغغْ ٣غب١ٝ اُطبهخ أٌُزغجخ ثٞاعطخ اُغغْ .4

دسعخ ٓغ األسع. ٝهذ  ٓٗ° ك٢ ارغبٙ اُؾشًخ ٝثضا٣ٝخ ٓوذاسٛب  Nٓ٘ثوٞح ٓوذاسٛب  12Kgو٤جخ علش راد ػغالد ٝصٜٗب رُغؾت ؽ ( 0ٗ

 .ٖٓ طبُخ أُطبس ٝؽز٠ ٓٞػغ اُطبئشح Kmٕ.ُٔعؾجذ ُٔغبكخ ك٢ أُضبٍ 

 ٓب ٓوذاس اُشـَ أُجزٍٝ ُغؾت ؽو٤جخ اُغلش ئ٠ُ اُطبئشح؟ .1

 .ٖٓ اُجٞاثخ ٝؽز٠ أُوؼذ أُخظض ُٚ mَٕ٘ ؽو٤جخ علشٙ ٣ٝغ٤ش ثٜب ػ٠ِ اسرلبع صبثذ ُٔغبكخ ٤ُظؼذ أُغبكش ػ٠ِ ٓزٖ اُطبئشح، ٣ؾٔ

 ٓب ٓوذاس اُشـَ اُز١ ٣جزُٚ أُغبكش ػ٠ِ اُؾو٤جخ؟ .2

ٓب ُٝغٞء اُؾع، عوطذ اُؾو٤جخ ٖٓ أػ٠ِ اُشف ٝاسرطٔذ ثبألسع.  .ٓزش ٖٓ أسػ٤خ اُطبئشح ٕرُشكغ اُؾو٤جخ ػ٠ِ اُشف اُؼ١ِٞ ػ٠ِ اسرلبع  .3

 عشػخ اُؾو٤جخ هجَ ُؾظخ اسرطبٜٓب ثبألسع ٓجبششح؟
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 .ؽذد ٓب ئرا ًبٗذ ًَ ػجبسح ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ طؾ٤ؾخ أّ خبؽئخ( 0ٗ

 -1  اُطبهخ ال رغزخذّ اُطبهخ -ػذ٣ْ  -أُجب٢ٗ طلش٣خ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 2 -  ػذ٣ْ اُطبهخ ال رشًض ئال ػ٠ِ هذسح أُج٠٘ ػ٠ِ ر٤ُٞذ اُطبهخ ُـشع اعزؼٔبُٜب ك٢ أؿشاػٜب  -اُزؼش٣لبد أُزؼِوخ ثبُٔجب٢ٗ طلش٣خ

  .اُخبطخ

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ  

 3 - هخ ٓغزوِخ ػٖ شجٌخ اٌُٜشثبء اُٞؽ٤٘خؿبُجًب ٓب رٌٕٞ أُجب٢ٗ طلش٣خ اُطب.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 4 - أُٞاػ اُطبهخ اُشٔغ٤خ رغزخذّ ؽبهخ اُش٣بػ إلٗزبط اٌُٜشثبء.  

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ  

 5 - ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ٝهٞد اٌُزِخ اُؾ٣ٞ٤خ ُزٞك٤ش اُؾشاسح ٝاٌُٜشثبء.  

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ  

 -6  ٣ؼذ ٗظبّ اُزذكئخ ثبُطبهخ اُؾشاس٣خ األسػ٤خ ٓضبالً ػ٠ِ أُؼخبد اُؾشاس٣خ.  

o خبؽئخ  طؾ٤ؾخ 

 7 - ٣ٌٖٔ ُِٔجب٢ٗ طلش٣خ اُطبهخ إٔ رغزخذّ اُؾشاسح أُٜذسح ٖٓ ئٗزبط اُطبهخ ٝاعغ اُ٘طبم.  

o  خبؽئخطؾ٤ؾخ 

 ءح رُغزخذّ ٗظْ رو٤٤ْ اُطبهخ ثـشع رو٤٤ْ ًلب -ٔ (ٓ٘

 اُطبهخ اُشٔغ٤خ ٝؽبهخ اُش٣بػ.  

 رٌُ٘ٞٞع٤ب ر٤ُٞذ اُطبهخ أُظـش.  

 اُزظ٣ٞشاد اُؾشاس٣خ.  

 أُجب٢ٗ ٝاألعٜضح اٌُٜشثبئ٤خ.  

 أ١ ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ رؼذ أكؼَ رؼش٣ق ٌُِلبءح؟  -ٕ

  ٗغجخ اُطبهخ أُل٤ذح ئ٠ُ اُطبهخ ا٤ٌُِخ 

  ٗغجخ اُغشػخ ئ٠ُ اُطبهخ 

  ا٤ٌُٔخ ا٤ٌُِخ ُِطبهخ أُٜذسح 

  ٗغجخ اُطبهخ أُٜذسح ئ٠ُ اُطبهخ ا٤ٌُِخ 

 أ١ ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ ال رؼذ ٓضبالً ػ٠ِ رٌُ٘ٞٞع٤ب ر٤ُٞذ اُطبهخ أُظـش؟  -ٖ

  أُٞاػ اُطبهخ اُشٔغ٤خ 

 بم عذ ر٤ُٞذ اُطبهخ اٌُٜشٝٓبئ٤خ طـ٤ش اُ٘ط 

  أُؼخبد اُؾشاس٣خ 

  ْٓظبٗغ اُلؾ 
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 أ١ ٖٓ أُظبث٤ؼ اُزب٤ُخ ٢ٛ األًضش ًلبءح ك٢ اعزخذاّ اُطبهخ؟  -ٗ

  اُظٔبٓبد اُض٘بئ٤خ اُجبػضخ ُِؼٞسُٜبُٞع٤٘٤خ اأُزٞٛغخ (LED)  

 ؿبُجًب ٓب رُظ٘غ أُبدح اُؼبصُخ ُِٔ٘بصٍ ٖٓ  -٘

 اُوطٖ .األ٤ُبف اُخشج٤خ .األ٤ُبف اُضعبع٤خ .اُوش.  

 اُـشع ٖٓ ٓؼب٤٣ش اُش٣بدح ك٢ رظ٤ٔٔبد اُطبهخ ٝاُج٤ئخ ٛٞ  -ٙ

 رو٤٤ْ ًلبءح األعٜضح اٌُٜشثبئ٤خ.  

 ٍرؾذ٣ذ أكؼَ ٗٞع ُِٔبدح اُؼبصُخ اُخبطخ ثبُٔ٘بص.  

 رشغ٤غ أُٔبسعبد أُغزذآخ ُِج٘بء ٝاُزغذ٣ذ.  

 ٓغ أخذ اُج٤ئخ ك٢ االػزجبس، ئٕ أًضش ٓٞاد اُج٘بء أُغزؾجخ ٢ٛ رِي اُز٢  -5

 رزطِت ٓٔبسعبد رظ٤٘غ رغزخذّ ا٤ُٔبٙ ثٌضبكخ.  

 ٣زْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٓظبدس ٓؾ٤ِخ ٝخب٤ُخ ٖٓ أُٞاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؼبسح.  

 رزلٌي ثغشػخ ك٢ ػٞء اُشٔظ ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ ئػبدح رذ٣ٝشٛب ثغُٜٞخ.  

 رؼزٔذ رو٤٤ٔبد أُجب٢ٗ أُغزذآخ ث٤ئ٤ًب ػ٠ِ  -0

 ٓوذاس رٌُ٘ٞٞع٤ب ر٤ُٞذ اُطبهخ أُظـش اُز٢ ٣زْ دٓغٜب ك٢ أُج٠٘.  

 ٓوذاس اُزِٞس أُشرجؾ ثزش٤٤ذ أُج٠٘.  

 ػذد اُ٘وبؽ أُخظظخ ُـشع آزضبٍ أُؼب٤٣ش.  

 اُلؼخ ٝاُزٛت ٝاُجالر٤ٖ أُغزخذّ ك٢ ٓٞاد اُج٘بء ٤ًٔخ.  

٘ٔ ) 

 .اعزخذّ هبٕٗٞ ثوبء اُطبهخ ُششػ رؾٞالد اُطبهخ اُز٠ رؾذس ػ٘ذٓب رغوؾ طخشح ٖٓ أػ٠ِ عشف -  1

 .80mٖٓ اسرلبع  0ٓٓKgرغوؾ طخشح ًزِزٜب  -  .2

a. - ُ زٞػؼ إٔ ؽبهخ اُؾشًخ ُِظخشح رغب١ٝ اعزخذّ هبٕٗٞ ثوبء اُطبهخJ 705,600  هجَ اططذآٜب ٓجبششح ثبألسع. أَٛٔ ٓوبٝٓخ

 .اُٜٞاء

b.  - اؽغت اُغشػخ اُوظٟٞ ُِظخشح هجَ إٔ رظطذّ ٓجبششح ثبألسع. 

c. - اششػ ٓب ٣ؾذس ُطبهخ اُؾشًخ ُِظخشح ػ٘ذٓب رظطذّ ثبألسع. 
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 اُطبهخ أُخضٗخ ك٢ اُطؼبّ  - ٔ (ٕ٘

 ؽبهخ ٝػغ ٓشٗخ .ؽبهخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ًبٓ٘خ .ؽبهخ ؽشاس٣خ .شًخؽبهخ ؽ.  

 ػ٘ذ اٗؼـبؽ صٗجشى، كاٗٚ ٣ٌزغت  - ٕ

 ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ .ؽبهخ اُؾشًخ .ؽبهخ ٝػغ أُشٝٗخ .ؽبهخ ٗبثؼ٤خ.  

 ػٞء ٝطٞد ٝ  أص٘بء اٗلغبساد األُؼبة اُ٘بس٣خ، رزؾٍٞ اُطبهخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ئ٠ُ - ٖ

 ؽبهخ ؽشاس٣خ .ؽبهخ ؽشاس٣خ أسػ٤خ .ؽبهخ ٣ٝٞٗخ .ؽبهخ ٓشٗخ.  

 هجَ اططذآٜب ثبألسع رغب١ٝ ؽبهخ اُؾشًخ ُوطؼخ هش٤ٓذ عبهطخ  -ٗ

 ؽبهخ ؽشًزٜب ك٢ ٓ٘زظق ٓغبكخ اُغوٞؽ.  

 ؽبهخ ٝػغ اُغبرث٤خ ُٜب هجَ اُغوٞؽ.  

 ؽبهزٜب ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ.  

 سعؽبهزٜب اُؾشاس٣خ ثؼذ االططذاّ ثبأل.  

ٍ اُطبهخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ك٢ ٓؾشى االؽزشام اُذاخ٢ِ ُغ٤بسح ئ٠ُ ؽبهخ ؽشًخ ٝؽبهخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٝ  -٘ ّٞ  رزؾ

 ؽبهخ ؽشاس٣خ أسػ٤خ .ؽبهخ ٝػغ ٓشٗخ. ؽبهخ طٞر٤خ .ؽبهخ ٣ٝٞٗخ.  

  .اخزش ًَ ٝؽذح ٓغزخذٓخ ُِزؼج٤ش ػٖ اُشـَ - ٙ

  ٖ٤ٗٞرٖ ٓزشا٤ٌُِٞعشاّ ك٢ اُضب٤ٗخ ا٤ٌُِٞعشاّ  اُغٍٞٝؽذاد ا٤ُ٘ٞر  

 ٓب ٢ٛ ط٤ـخ اُشـَ؟  - 5

 W = d∙v  W = F∙dW = m∙F W = m∙v  

  .اُشـَ ٛٞ ه٤بط اُطبهخ أُ٘وُٞخ ئ٠ُ عغْ ٓب ػ٘ذٓب روّٞ هٞح ثزؾش٣ٌٚ خالٍ ٓغبكخ - 0

 ؿ٤ش طؾ٤ؾخ  طؾ٤ؾخ 

  . mٕٓٓػشثخ ػ٠ِ ؽٍٞ عطؼ ٓغزٍٞ ٓغبكخ  Nٓ٘رؾّشى هٞح ٓوذاسٛب  - 0

  10,000J1,000N 10,000N 1,000J  

 كٔب ٓوذاس اُشـَ أُجزٍٝ ػ٠ِ ٛزا اُشخض؟  . mٓٓٔئ٠ُ أػ٠ِ ٓغبكخ  0ٓKgخًظب ًزِزٚ ٣ؾَٔ أُظؼذ ش - ٓٔ

  78,400J    -    8,000J     -     0J 
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  .اخزش ع٤ٔغ اُؼجبساد اُظؾ٤ؾخ ؽٍٞ ٓٔبسعخ اُزٔبس٣ٖ ٝاُش٣بػخ ( ٖ٘

 رؾغٖ ٓغزٟٞ ا٤ُِبهخ.  

 رغبػذ ػ٠ِ اُؾلبظ ػ٠ِ عالٓخ اُوِت ٝاُغٜبص اُوِج٢ اُٞػبئ٢.  

 رؾغٖ اُظؾخ اُؼو٤ِخ.  

 خطأ (    .رؾغٖ اُوذسح ػ٠ِ اُزؾَٔ كوؾ ك٢ ؽبُخ ئعبدح ٛزٙ اُش٣بػخ ( 

 رغبػذ ػ٠ِ رو٤َِ اُزٞرش.  

 ٣ٌٜٔ٘ب أُغبػذح ك٢ ٓشاعؼخ االٓزؾبٗبد.  

 

45 ) 
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 ؽذد ٓب ئرا ًبٗذ ًَ ػجبسح ٖٓ اُؼجبساد اُزب٤ُخ طٞاثًب أّ خطأ

  تُقاط اىذشمح اىذٗسٝح أتًذا تاى٘دذجال m/s.  

o  خطأ صذٞذح 

 َٝنِ قٞاط اىذشمح اىذٗسٝح تاىٖشتض.  

o خطأ  صذٞذح 

  اىذشمح االّتقاىٞح فقط ت٘دذجَٝنِ قٞاط m/s.  

o  خطأصذٞذح  

 َٝنِ أُ تتسثة اىذشمح اىذٗسٝح فٜ دشمح اّتقاىٞح.  

o خطأ صذٞذح 
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 ٕعإاٍ االٓزؾبٕ 

ب ٢ِ٣ اعزخذّ اُزٔض٤َ اُج٤ب٢ٗ ّٔ  :ُِضٖٓ ٝاُغشػخ أُزغٜخ ُإلعبثخ ػ

 .63ٗ 14صف دشمح اىجسٌ تِٞ اىثاّٞتِٞ  - .1

 ؟03ٗ 63مٌ ٝثيغ تساسع اىجسٌ تِٞ اىثاّٞتِٞ  - .2

؟ 4ٍا اىَسافح اىتٜ قُطعت فٜ أٗه  - .3 ٍُ  ث٘ا

 ؟04إىٚ  63ٍا اىزٛ َٝنْل تذذٝذٓ تشأُ اىق٘ٙ اىَؤثشج فٜ اىجسٌ فٜ اىث٘اّٜ ٍِ  - .4
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 أ١ اُؼجبساد طؾ٤ؾخ؟ 

 ًِٚٔب صادد ًزِخ اُغغْ، رؾزبط ئ٠ُ ٗلظ اُوٞح ُزؾو٤ن اُزغبسع ٗلغ.  

 ًِٔب صادد اُوٞح أُإصشح ػ٠ِ عغْ، صاد ٓؼذٍ اُزغبسع.  

  ٓٔع٤ٌٕٞ ُِوٞح اُز٢ ٓوذاسٛب N ُٔٓٔطجوخ ػ٠ِ ًزِخ ا kg  ٕٓػؼق رغبسع اُوٞح ٗلغٜب أُطجوخ ػ٠ِ ًزِخ kg.  

  رغبسع اُغبرث٤خ ٛٞ أؽذ أٓضِخ هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ ُِؾشًخ× اُٞصٕ = اٌُزِخ.  

 ُغغ٣ْغت إٔ رإصش اُوٞح ػ٠ِ عغْ ٢ٌُ ٣زؾشى ا.  

 ُٔؼبػلخ رغبسع اُغغْ، ٣غت إٔ رؼبػق اُوٞح أُطجوخ صالس ٓشاد.  

 ُٔؼبػلخ رغبسع اُغغْ أسثغ ٓشاد، ٣غت إٔ رؼبػق اُوٞح أُطجوخ ػ٤ِٚ أسثغ ٓشاد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُوٞح أُؾظِخ اُز٢ رإصش ػ٠ِ عغْ ٢ٛ 

 ٚأُغٔٞع اُؼذد١ ُغ٤ٔغ اُوٟٞ اُز٢ رإصش ػ٤ِ.  

 ٚٓغٔٞع ٓزغٜبد ع٤ٔغ اُوٟٞ اُز٢ رإصش ػ٤ِ.  

 ٚأطـش هٞح رإصش ػ٤ِ.  

 ٚأًجش هٞح رإصش ػ٤ِ.   

ُزؾش٣ي اُغ٤بسح ئ٠ُ األٓبّ، كٔب ٛٞ ٓوذاس  N 11000، ًٝبٕ أُؾشى ٣جزٍ هٞح هذسٛب N ٓٓٓٙئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ أُإصشح ػ٠ِ ع٤بسح 

 هٞح ٓوبٝٓخ اُٜٞاء اُز٢ رإصش ػ٠ِ اُغ٤بسح؟ 

 5,000 N 17,000 N 11,000 N 6,000 N  

 ده٤وخ؟  ٘ٔ، كٌْ أُغبكخ اُز٢ عزوطؼٜب خالٍ km/h ٓ٘ئرا ًبٗذ اُغ٤بسح رغ٤ش ثغشػخ 

 750 km 3.3 km  12.5 km50 km  
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، كٔب ٛٞ رغبسػٜب؟  0ك٢  m/s ٕٓئ٠ُ  m/s ٓئرا رـ٤شد عشػخ اُغ٤بسح ٖٓ  ٍٕ  صٞا

 5 m/s2 2.5 m/s2 160 m/s2 20 m/s2  

 ٣غوؾ ثغشػخ ٜٗبئ٤خ؟  N 0ٓٓٓب ٢ٛ هٞح ٓوبٝٓخ اُٜٞاء اُز٢ رإصش ػ٠ِ الػت هلض ؽش رٝ هٞح 

 800 N 900 N 700 N 400 N  

  "اُز٢ رْ ثزُٜب؟ ك٢ أص٘بء اُزٞهق، ٓب ٓوذاس اُوٞح m/s2 ٓ.٘ٝرزؼشع ُزغبسع ٣جِؾ − kg ٓٓ٘ٔئرا ًبٕ ُِغ٤بسح ًزِخ هذسٛب "

 300 N −300 N 7,500 N  −7,500 N 

 لبْٔٛ ١ٔٛرٓ اٌضبٔٝ 

١ ثٜب اُوٞح ؿ٤ش أُزٞاصٗخ ئ٠ُ رـ٤٤ش اُؾشًخ ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ اُزغبسع. ٣ٌٖٝٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا ًٔب ٣ظق هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضب٢ٗ اُطش٣وخ اُز٢ رإد

ئٕ ٓؾظِخ اُوٞح اُز٢ رإصش ك٢ عغْ رغب١ٝ ٗبرظ ًزِخ اُغغْ ٓؼشٝثخً ك٢ اُزغبسع اُ٘برظ. ٣ٌٖٝٔ اُزؼج٤ش ػٖ رُي ثجغبؽخ ثبُظ٤ـخ  :٢ِ٣

رإد١ اُوٞح ؿ٤ش أُزٞاصٗخ ئ٠ُ رـ٤٤ش ؽشًخ اُغغْ أٝ  .٣ٔضَ اُزغبسع aًزِخ اُغغْ، ٝ ٣ٔضَ ٣mٔضَ اُوٞح، ٝ F ؽ٤ش F = m × a :اُزب٤ُخ

 .عشػزٚ أٝ ارغبٛٚ ٗؾٞ االرغبٙ اُز١ رؼَٔ ك٤ٚ اُوٞح

 ٓب ٗٞع هٞح اُغبرث٤خ؟  -ٔ

 ٓوبٝٓخ .اُز٘بكش .االؽزٌبى .اُغزة.  

 أ١ ػبُِْ اًزشق إٔ اُغبرث٤خ رلشع رغبسًػب صبثزًب ػ٠ِ ًَ األعغبّ؟  -ٕ

 ٞ٤ٗٞرٖ .عب٤ِ٤ُ.  

 ٕٗٞ اُغبرث٤خ اُؼبّ؟ أ١ ػبُِْ ؽٞس هب -ٖ

 ٞ٤ٗٞرٖ .عب٤ِ٤ُ.  

 ئرا ًبٗذ ًشح ٓؼذ٤ٗخ صو٤ِخ ًٝشح خشج٤خ خل٤لخ اُٞصٕ ثبُؾغْ ٗلغٚ ٝرْ ئعوبؽٜٔب ٖٓ االسرلبع ٗلغٚ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ، كٔبرا ع٤ؾذس؟  -ٗ

 اُضو٤ِخ ثبألسع أٝالً  عزشرطْ اٌُشح أُؼذ٤ٗخ.  

  ًعزشرطْ اٌُشح اُخشج٤خ اُخل٤لخ ثبألسع أٝال.  

 ًِٚزب اٌُشر٤ٖ عزشرطْ ثبألسع ك٢ اُٞهذ ٗلغ.  

 عب٤ِ٤ُٞ طؾ٤ًؾب ثبُ٘غجخ ُألعغبّ اُغبهطخ؟ ٓب اُششؽ أُطِٞة ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٓجذأ  -٘

 ٣غت إٔ رغوؾ األعغبّ ك٢ كشاؽ.  

 ّ٣غت إٔ رإصش ٓوبٝٓخ اُٜٞاء ػ٠ِ األعغب.  

 ٣غت إٔ رٌٕٞ ُألعغبّ أشٌبٍ ٓخزِلخ.  
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 ػ٘ذٓب رغِظ ػ٠ِ ًشع٢، رإصش ك٤ي هٞح اُغبرث٤خ ألعلَ. ٝرزٔضَ هٞح سد اُلؼَ اُز٢ رٔ٘ؼي ٖٓ اُزؾشى ئ٠ُ أعلَ ك٢  -ٙ

  .هٞح عغٔي اُز٢ رغؾت األسع ُألػ٠ِ

  .هٞح األسع اُز٢ رذكؼي ئ٠ُ األػ٠ِ

  .ٌشع٢ اُز٢ رذكؼي ئ٠ُ األػ٠ِهٞح اُ

 ٣ش٤ش هبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ اُضبُش ُِؾشًخ ئ٠ُ أصٝاط اُوٟٞ  -5

  .راد أٗٞاع ٓخزِلخ .اُز٢ ُذ٣ٜب ٓوذاس ٓخزِق

  .رُجزالٕ ك٢ االرغبٙ ٗلغٚ .رجزٍ ػ٠ِ أعغبّ ٓخزِلخ

 ٣شؼش الػت اُز٘ظ اُز١ ٣ؼشة ثٔؼشثٚ ًشح اُز٘ظ ٣شؼش ثبألص٤ش اُظذٓخ ٗز٤غخ ُوبٕٗٞ ٤ٗٞرٖ  -0

  .األٍٝ ُِؾشًخ .ُِوظٞس اُزار٢ .اُضب٢ٗ ُِغبرث٤خ .اُضبُش ُِؾشًخ

 ، كإ F2 ، ٓغب٣ٝخ ُوٞح صب٤ٗخF1ئرا ًبٗذ ئؽذٟ اُوٟٞ،  -0

F1 × F2 = 0  F1 − F2 = 0F1 − F2 > 0 F2/F1 = 0  

 أُزغب٣ٝز٤ٖ ك٢ أُوذاس ٝأُجزٝالٕ ك٢ ارغب٤ٖٛ ٓزؼبد٣ٖ ٓزٞاصٗز٤ٖ ػ٘ذ  F1 ٝF2 رٌٕٞ اُوٞربٕ -ٓٔ

F1 = 1/2 F2 F1 < F2  F1 = F2F1 > F2  

 

 ئرا ًبٗذ اُوٞح أُؾظِخ أُإصشح ػ٠ِ ع٤بسح ٓوذاسٛب طلش، كٔبرا ع٤ؾذس ُِغ٤بسح؟ 

 ع٤ٌٕٞ ُٜب عشػخ ٓزغٜخ صبثزخ .عزجطئ عشػزٜب .عزضداد عشػزٜب.  

 ٗوبؽ أعبع٤خ ٣ِضّ رزًشٛب: 
 • ٝغٞش اىجسٌ اىَتذشك عيٚ ٍساس دائشٛ اتجإٔ تاستَشاس 

 .ىزا فٖٜ تتغٞش عْذ تغٞش ٍقذاسٕا أٗ اتجإٖااىسشعح اىَتجٖح ٕٜ مَٞح ٍتجٖح،  •

 .تتغٞش اىسشعح اىَتجٖح ىيجسٌ اىَتذشك فٜ ٍساس دائشٛ تاستَشاس تسثة تغٞش اتجآ ٍساسٓ تاستَشاس •

 .اىتساسع ٕ٘ تغٞش اىسشعح اىَتجٖح تاىْسثح ىيضٍِ •

 .(ٌ ٝتساسع تاستَشاس )دتٚ ٗإُ ىٌ تتغٞش سشعتٔتتغٞش اىسشعح اىَتجٖح ىيجسٌ اىَتذشك فٜ ٍساس دائشٛ تاستَشاس، ىزا فئُ اىجس •

 .ٝتجٔ تساسع اىجارب اىَشمضٛ إىٚ ٍشمض اىذائشج/اىَساس اىذائشٛ اىتٜ ٝتذشك عيٖٞا اىجسٌ •
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 مما بني اإلجابات املعطاة ة الصحيحةباالجا اخرت

 .................... المعدل الزمنى للتغير فى إزاحته تسمى × حاصل ضرب كتلة الجسم (1)

 .)د( الوزن                    . )ج( العجلة                   . كمية التحرك)ب(                  .)أ( القوة      

 .................... لتحرك بوحدةتقاس كمية ا (2)

kg.m.s)أ(       
–2

kg.m.s)ب(           
–1

kg.m.s)ج(                        
2

kg.m)د(                  
–1

.s
–1

 

 يمثل العالقة بين كمية التحرك لجسم وسرعته.  .................... الشكل( 3)
 

 

 

 

 
 

 

 )ب(                                        )ج(                                    )د(                )أ(                             

 ....................النصف وزادت كمية تحركه إلى الضعف فإن السرعة التى يتحرك بها  إلى ( إذا قلت كتلة جسم٤)

 لها . )د( تزداد إلى أربعة أمثا        . )ج( تزداد للضعف                   .تقل للنصف)ب(            . )أ( ال تتغير     

 ....................رض دما يسقط الجسم سقوطا حرا نحو األ( عن٥)

 . )د( تقل سرعته                .)ج( تقل عجلة حركته               .تزداد كتلته)ب(              .زداد كمية تحركهت)أ(      

 مرسومة بنفس مقياستوضح الرسومات البيانية التالية حالة مجموعة من األجسام لها نفس الكتلة وجميعها  (٦)

 ....................فيكون الرسم البيانى الذى يعبر عن حالة جسم له أكبر كمية تحرك هو  ، الرسم      

 

 

 

 
 

 
 

 )ج(                                    )د(                                     )أ(                              )ب(                  

  ......  المعبر عن أكبر كمية تحرك هوانى ل البيكاألشكال البيانية التالية تعبر عن أربع حاالت لحركة جسم، فيكون الش( 7)

  

 

 

 

 

 
 

 (                                     )ج(                                   )د( )أ(                                 )ب             

 ك الجسم عندتحرية م، فتكون ك عن سطح األرض cm 180من ارتفاع السكون سقط من  kg 0.5( جسم كتلته ٨)

g = 10 m/s)                     ..................                                    وصوله لسطح األرض تساوى      
2

) 

   kg.m/s 9)د(                         kg.m/s 6)ج(               kg.m/s 5)ب(                     kg.m/s 3)أ(       

 هى s 2 الحركة من السكون بعجلة منتظمة فكانت كمية تحركها بعد kg 1000بدأت سيارة كتلتها ( 9)

      4 × 10
3
 kg.m/s  ، 4فتكون كمية تحركها بعد s هى من بداية الحركة kg.m/s   .................... 

10 × 8 )أ(       
3

10 × 16 )ب(                    .
3

10 ×      4)ج(              .
3

10 ×      8)د(               . 
3

  . 

 ....................... الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثانى هى( 11)
 

   )د(                                  )ج(                            )ب(                                 )أ(        

 

 = ..................ون نيوتن الثانى نالنسبة بين القوة والكتلة طبقا لقا( 11)

 2a)ج(                             a)ب(                        a 0.5)أ(        

v
2 
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1
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1

1

9
1

3

3

1

kg.m.sالوحدة ( 12) 
-l

 ................. تكافى 

 N/s)ج(                             N.s)ب(                        N)أ(         

 يعبر عن القانون الثانى لنيوتن. .................. الشكل ( 13)

 

 

 

 

 

 
 

 )ب(                                        )ج(                                    )د(                          )أ(                   

 والزمن لجسم يتحرك  يبين الشكل المقابل العالقة بين كمية التحرك( 1٤)

 ، فإن قوة ثابتة تأثيرسطح أفقى أملس تحت فى خط مستقيم على         

 ........................ساوى تالمؤثرة على الجسم  القوة       

                           N 6 )أ(       

                                                              N 10)ب(        

                                                          N 15 )ج(       

                           N 18 )د(       
 

 الرسم البيانى المقابل يعبر عن العالقة بين كمية تحرك جسم تؤثر(  1٥)

 .............. ، فتكون القوة المؤثرة على الجسم والزمن Fعليه قوة          

 منعدمة)أ(        

 .الحركة  هفى نفس اتجا)ب(        

 .فى عس اتجاه الحركة )ج(        

 .عمودية على اتجاه الحركة )د(        

   ................. فإن الجسم يكتسب kg 1على. قابل للحركة كتلته  N 2إذا أثرت قوة ( 1٦)

m/s 2عجلة  (ب)                 m/s 2)أ( سرعة         
2

m/s 1)ج( عجلة             
2

 /m 1)د( سرعة                   

m/s 2يتحرك بعجلة ( جسم 17)
2

  ................... N= فإن القوة المؤثرة عليه  kg 10فإذا كانت كتلته  

     1 )د(                                5)ج(                        10)ب(                              20)أ(        

 s 2  فى زمن قدره  m/s 3 إلى m/s 7م من بحيث تتغير سرعته بانتظا kg 5 القوة التى تؤثر على جسم كتلته( 1٨)

 ................... Nهى         

     10 – )د(                             2 –)ج(                          5)ب(                              10)أ(        

 فإن m/s 20هى  s 10 المتوسطة بعد سرعتهوكانت حركته من السكون بعجلة منتظمة  kg 1 جسم كتلتهإذا بدأ ( 19)

 ...................  عليه هى المؤثرةالقوة         

     N 20 )د(                             N 10)ج(                    N 4)ب(                            N 2)أ(        

 ...........لت كتلته للنصف فإن العجلة التى يتحرك بها الجسم إذا زادت القوة المؤثرة على جسم متحرك للضعف وق( 21)

 )د( تقل للربع                  ( تزداد أربع مرات ج)          )ب( تزداد للضعف                     )أ( تقل للنصف        

 ؤثرة على العربة ذات الكتلةالموة تتحركان بنفس العجلة فإن الق kg 1500وأخرى كتلتها  kg 500عربة كتلتها ( 21)

 ............. القوة المؤثرة على العربة ذات الكتلة األقل.  األكبر        

  ل)د( ثالثة أمثا                              )ج( ضعف                      )ب( نصف                           )أ( تساوى        

 عند تأثرهما بنفس kg 4كتلته والعجلة التى يتحرك بها جسم  kg 2تحرك بها جسم كتلته ( النسبة بين العجلة التى ي22)

 ................القوة هى        
 

 )د(                                         )ج(                             )ب(                                     )أ(        
 

 ك الجسمان فى خط مستقيمتحرا ذ، فإ kg ،18 kg 2 قوتان متساويتان على جسمين ساكنين كتلتيهما أثرت ( 23)

 ين السرعة النهائية لهما على الترتيب تساوى ب فقطعا نفس اإلزاحة فإن النسبة      
 

 )د(                                         )ج(                             )ب(                                     )أ(        

m 

F F 

m m
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3      

3
F

m/s 3على مستوى أفقى بعجلة مقدارها  فتحرك kg 5على جسم كتلته  N 24أثرت قوة أفقية مقدارها ( 2٤)
2

 فإن 

     ................... N=  مقدار قوى االحتكاك        

     39 )د(                                  9)ج(                         8)ب(                              6)أ(        

 فإذا كان مقدار N 6على مستوى أفقى بعد التأثير عليها بقوة أفقية مقدارها  kg 2تحركت قطعة خشبية كتلتها  (2٥)

m/s  فإن العجلة التى تتحرك بها تساوى N 2قوى االحتكاك يساوى         
2
 ...................      

     4 – )د(                             3 –)ج(                          2)ب(                              6)أ(        

  N 750الحركة من السكون على طريق مستقيم أفقى فلزم لذلك تطبيق قوة أفقية قدرها  kg 240تبدأ عربة كتلتها ( 2٦)

 هو  حتكاك بين سطح االرض والعربة ن مقدار قوة االكوفي m 10بعد قطعها مسافة  m/s 5فبلغت سرعتها         

     N 450 )د(                         N 300)ج(                  N 200)ب(                      N 150)أ(        

      ................... N =  ، فإن وزنه على سطح القمر على سطح األرض N 120جسم وزنه ( 27)

 عجلة الجاذبية سطح األرض(.  = سدس: عجلة الجاذبية على سطح القمر  علما بأن )        

     20 )د(                               60)ج(                      100)ب(                          120)أ(        

 مؤثرةال فى الشكل المقابل تكون محصلة القوى( 2٨)

  N 2على الكتلة األكبر..............         

 )ج( أقل من                      )ب( تساوى                       )أ( أكبر من        

 

 

 ،  موضوعان على سطح أملسالكتلة جسمان متصالن بحبل عديم ( 29)

 ( Tل )كما بالشكل فإن قوة الشد في الحب (F) أثرت قوة خارجية        

 تساوى ..................        

       )د(                               F)ج(                      2F)ب(                          zero)أ(        

 ،  عبر بكرة عديمة االحتكاك الشكل المقابل يوضح جسمان متصالن بخيط يمر( 31)

 ، فأى التعبيرات الرياضية a1  ، a2وعجلتى تحركهما  m1  ،m2 فإذا كانت كتلتيهما         

 صحيح ؟ ...................  التالية        

                  a1 = a2 < g)أ(        

 a1 = a2 > g)ب(        

 a1 = a2 = g  )ج(       

       a1 > a2 = g )د(       

 
 ، وأثناء سقوطه هبت رياح اتجاهها موازى لواجهة المبنى وتبذلh فاعه من أعلى مبنى ارت mيسقط جسم كتلته ( 31)

 ، فإن مقدار العجلة التى يتحرك بها الجسم أثناء سقوطه تحسب من العالقة  ثابتة على الجسم Fقوة أفقية         

 

       )د(                              )ج(            a = g)ب(                       )أ(        

 

 ة مجموعة ـة بين وزن وكتلـالشكل البيانى المقابل يوضح العالق( 32)

 جسم  ، فإذا تم نقلP  ،Qوضعها على كوكبان  من األجسام عند        

 ............... فإن، Q إلى الكوكب  Pعلى الكوكب  N 650يزن         

 

 

 

 

 

 

 

 

على  كتلة الجسم 

 Q(kg) الكوكب 

على  الجسم وزن

 Q(N) الكوكب 

 325 130 )أ(

 1300 130 )ب(

 325 65 )ج(

 1300 65 )د(
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 ( أثرت قوتان ، على جسم ما ، أى من األشكال التالية يمثل أقل قيمة للعجلة التى سوف يتحرك بها الجسم ؟ .......... 33)

 

 

 
 

 

 )ج(                                )د(                               )أ(                                )ب(                          

 .....................؟ صغيرة رة بسيارة يبكام شاحنة دية صحيحة فى حال اصطتالعبارات اآل ىأ (3٤)

 .  متساو ينى كل من المركبتلمؤثرة علمقدار القوة ا)ب(   .  رت بها الشاحنة على السيارة أكبرأث مقدار القوة التى)أ(         

 . ايمتساو ينلتصادم على المركبتايكون أثر )د(                     .  لتصادم على الشاحنة أكبرايكون أثر )ج(         

 ذا كان مقدار واتجاه تلك المحصلة معلوما وكتلتهإجسم فحركته من السكون . ف ىأثرت محصلة قوى خارجية ف( 3٥)

 ..................... إليجادعندها يمكن تطبيق القانون الثانى لنيوتن  معلومة         

 زاحة الجسم .إ)د(               وزن الجسم . )ج(                .الجسم  عجلة)ب(                  انطالق الجسم . )أ(          

 ..................... ه الحالة يكونهذ ى، فإن وزن الجـسم ف فى حالة انعدام قوة الجاذبية األرضية( 3٦)

 مما ذكر.ئ ش ال)د(                       صفرا. )ج(                         .صغيرا)ب(                            كبيرا. )أ(          

 ، س على سطح أمل نوضوعام، ون الصقامت A  ،Bقان وقابل، الصندمالشكل ال ىف( 37)

  ،B الصندوق  ىف Fأثرت قوة  ،B  قودنالص ةكتل ىعفض Aق ودنالص ةكتل        

 ؟ ......................... Aق ودنالصالقوة المحصلة المؤثرة فى  فكم تساوى      
  

 

 2F)د(                                          F )ج(                            )ب(                                     )أ(        
 

 فى .......................           للتغير ىالزمن المعدل تساوي متحرك جسم ىف المؤثرة القوة( 3٨)

                .الجسم  وضع طاقة)ب(                                 الجسم .  سرعة)أ(         

  تحرك الجسم . كمية)د(                         الجسم .  حركة طاقة)ج(         

 ر خالل بكرة مالوزن، ي يمتتصالن بحبل عد يبين كتلتين متماثلتينقابل مالشكل ال( 39)

 تتحرك المجموعة بعجلة ..................،  ة االحتكاكموعدي مهملة الكتلة         

                    .gمن أقل )ب(                                 . ى صفرساوت)أ(          

 . g من أكبر)د(                                   .  gيساوى )ج(          

 .............عندما تكون القوة تتساوى الكتلة مع العجلة( ٤1)

                تساوى ضعف العجلة.)ب(                                 . تساوى الكتلة)أ(         

 نصف أحدهما)د(                       . تساوى مربع أحدهما)ج(         

 ................... فإن ،  kg 4000 كتلتها شاحنة تحرك كمية=   kg 2000 كتلتها سيارة تحرك كمية كانت إذا( ٤1)

                .الشاحنة سرعة من أكبر ارةالسي سرعة)ب(                                 . الشاحنة سرعة = السيارة سرعة)أ(         

 )د( ال يمكن تحديد اإلجابة .                        . الشاحنة سرعة من أقل السيارة سرعة)ج(         

 من كالا  تأثرت،  s 30 لمدة مستقيم خط ىوف واحد اتجاه ىف وتحركتا السكون من الحركة بدأتا  A ،B سيارتان( ٤2)

 فإن وعليه ، A السيارة كتلة من أكبر B السيارة كتلة بأن علما الزمنية الفترة نفس خالل القوة بنفس رتينالسيا        

 .  Bأكبر من كمية تحرك السيارة  Aكمية تحرك السيارة )أ(         

 .  Bأقل من كمية تحرك السيارة  Aكمية تحرك السيارة )ب(         

 .  Bتساوى كمية تحرك السيارة  Aكمية تحرك السيارة )ج(         

 قوة متوسط وكان ، دقيقة نصف خالل m/s 55 سرعتها أصبحت فإذا vi بسرعة kg 900 كتلتها سيارة تتحرك( ٤3)

   .................m/s  ىتساو vi فإن N 1050 المحرك        

     0.02 )د(                             0.2)ج(                    20)ب(                            2)أ(        

 ............. ىه له التحرك كمية ىف التغير فإن ، السرعة بنفس وارتد بجدار اصطدم ، v هوسرعت m كتلته جسم( ٤٤)

 mv 1.5 )د(                              mv )ج(                        0)ب(                         mv 2)أ(        

 ( متى تكون القوة المؤثرة على الجسم تساوى ضعف كتلته ؟ .....................٤٥)

 عندما تكون العجلة تساوى ضعف قوته .)ب(               عندما تكون العجلة تساوى نصف كتلته . )أ(        

m/s 4تكون العجلة عندما ( د)                   . m/s 2عندما تكون العجلة تساوى ( ج)       
2
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 ميل العالقة بين القوة ومقلوب الزمن يساوى .............( ٤٦)

 . كمية التحرك.                     )ب( السرعة )أ(         

 .العجلة )د(                       . الكتلة( ج)        

m/s ......... ......                (g = 10m/sسرعته ن ( جسم كمية تحركه ضعف وزنه فإ٤7)
2
)   

                     10)ب(                              5)أ(          

 20)د(                          15)ج(          

m/s .......... (g = 10m/s يساوى  2sن سرعة الجسم بعد أثرت عليه قوة تساوى نصف وزنة فإ جسم ساكن( ٤٨)
2
)  

     40 )د(                             30)ج(                    20)ب(                            10)أ(        

 ولحيث يسقط األكجم يسقطان من ارتفاعين مختلفين  mجسمان كتلة كل منهما ( ٤9)

 ة بين كمية فإن النسبكما بالرسم  2hبينما يسقط اآلخر من ارتفاع   hمن ارتفاع         

 ساوي ...............ت ىالثانالجسم كمية تحرك  ىإل األولالجسم تحرك         
 

 

                            )ب(                                     )أ(        

  

 )د(                                    )ج(       

 

 سقوطا حراا  hنفس اللحظة من ارتفاع  ىسقطتا معا ف،  m  ،  3mكرتان كتلتيهما ( ٥1)

 ........... ىتحرك الكرتين قبل اصطدامهما باألرض مباشرة تساو ىفإن النسبة بين كميت        
 

                          )ب(                                     )أ(        

 

 )د(                                    )ج(        
 

 

 يتقابل الجسمان عند النقطة .....................( من الشكل المقابل ٥1)

                           A )أ(       

 B)ب(        

                                  C )ج(       

   D )د(       

 

 ...تتحرك كما بالشكل ، فإن ......  mكرة بندول كتلتها ( ٥2)

                                    P3 <  P2 < P1 )أ(       

                P3 <  P1 < P2)ب(        

                                     P1 <  P3 < P2 )ج(       

              P1 <  P2 < P3 )د(       

 
 

 

 من كمية   لتصطدم بالشبكة فتفقد       kg.m/s 20ية تحركها ، فتكون كم    g 100العب يقذف كرة تنس كتلتها ( ٥3)

 ...............   m/sى تحركها و تسقط في الجهة األخري ، فإن سرعتها بعد االصطدام تساو         

     60 )د(                             120)ج(                    80)ب(                            50)أ(        

 . له نفس كمية التحرك  Kg 1جسم آخر كتلته ....  .................تتحرك بسرعة   Kg 0.5كرة كتلتها ( ٥٤)

  أكبر من )ج(                  تساوى )ب(                         أقل من )أ(        

 ة فإن .....................بنفس القو A  ،B ( من الشكل المقابل إذا تأثر الجسمان٥٥)

 .  Bأكبر من العجلة التى يتحرك بها الجسم  Aالعجلة التى يتحرك بها الجسم  )أ(       

 .  Bأقل من العجلة التى يتحرك بها الجسم  Aالعجلة التى يتحرك بها الجسم  (ب)       

 .  Bبها الجسم تساوى العجلة التى يتحرك  Aالعجلة التى يتحرك بها الجسم  (ج)       
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 الرسم البيانى المقابل يعبر عن تغير العجلة المؤثرة على جسم بدأ الحركة من السكون ( ٥٦)

 بمرور الزمن .         

 تكون كمية تحرك الجسم أكبر ما يمكن  عند نقطة .............. – 1        

                                       ( A / B / C )    

                   عند نقطة ..............   0تكون كمية تحرك الجسم  – 2        

                                       ( A / B / C )    

 ( من الشكل المقابل ........................٥7)

 

 

 

  )ب(                         )أ(       

 

   )د(                      )ج(       

 

g = 10m/s) ( من الشكل المقابل قوة الشد ........................٥7)
2
) 

        1 –  FT1 = ................... 

                          ( 15 / 50 / 75 / 150 )    

        2 – FT2  =                       

                          ( 15 / 50 / 75 / 150 )    

 

 
 

 ( أى العبارات التالية تصف ماذا يحدث لوزن رائد فضاء عندا ينتقل من السير على سطح األرض إلى السير على٥٨)

 سطح القمر ؟ ............................. )علما بأن جاذبية القمر تعادل سدس جاذبية األرض( .         

 يبقى وزنه مساويا لكتلته فى الموضعين . )ب(                ا تتغير الكتلة . يبقى وزنه فى الوضعين ثابتا بينم)أ(         

 يبقى وزنه وكتلته ثابتين فى الموضعين . )د(                  تبقى كتلته ثابتة فى الموضعين ويتغير وزنه . )ج(         

 نتيجة .........................تستخدم الوسادة الهوائية لحماية السائق ألنها تقلل قوة التصادم ( ٥9)

 . )ب( زيادة كمية التحرك                   .  )أ( زيادة الفترة الزمنية للتغير فى كمية التحرك        

 . )د( نقص كمية التحرك                  . )ج( نقص الفترة الزمنية للتغير فى كمية التحرك        

 موضوع على سطح أفقى خشن لكنه لم يستطع فإن محصلة القوى kg 50( حاول شخص دفع صندوق كتلته ٦1)

 المؤثرة على الصندوق ......................         

   قيمة غير معلومة )د(                        N 500)ج(                    N 50)ب(                            0)أ(        

 تسير عبر طريق سريع تحت تأثير قوة ثابتة فإذا تسربت الرمال بمعدل ثابت عبر فتحة في  ( شاحنة محملة بالرمال٦1)

 فإن عجلة تحركها .......................الشاحنة         

 اد )أ( تقل                        )ب( تزداد                      )ج( تظل ثابتة                     )د( تقل ثم تزد        

 .................... أى العبارات التالية تعبر بصورة صحيحة عن قانون نيوتن الثانى( ٦2)

 إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على جسم ال تساوى صفرا فإن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أو يظل ساكنا.  )أ(        

 هذه القوى تتناسب طرديا مع كتلته وطرديا مع إذا أثرت قوى متزنة على جسم واكسبته عجلة فإن محصلة (ب)       

 عجلته.               

 إذا أثرت قوى محصلة على جسم وتغيرت سرعته يكون مقدار التغيير في سرعة الجسم مساويا لهذه القوة (ج)        

 مضروبا فى زمن تأثيرها.              

 عجلة فإن محصلة هذه القوى يساوى المعدل الزمنى للتغيير فىإذا أثرت قوى غير متزنة على جسم واكسبته  (د)        

 كمية حركته.             

 

 

 

a 

t 
A 

B 

C 

3m 

m 

a 

g 
 

 ..................... = 

FT2 
FT1 

5Kg 

15Kg 



   

   

  

  

7      

 مسائل الكتاب املدرسى

m/s 1.62 بفرض أن عجلة الجاذبية على سطح القمر على سطح القمر   Kg 225لتهتما وزن مجس فضائى ك( 1)
2

 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

*************************************************************************** 

   Kg 5احسب العجلة التى تتحرك بها مجموعة األثقال إذا علمت أن الكتلة األولى تساوى ( 2)

 االحتكاك. ةمع إهمال قو  Kg 7ة الثانية تساوى تلوالك     

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

      .............................................................................................................. 

*************************************************************************** 

 على سطح أفقى بسرعة ثابتة بواسطة حبل   ton 0.5فيل ساقا خشبية كتلتها( يجر 3)

  حسب  فا،   N 200بين الساق واألرض كإذا علمت أن قوة االحتكا ، كما فى الشكل      

m/s 2 قدرها كى تكتسب الساق عجلة ةقوة الشد الالزمو قوة الشد فى الحبل      
2

 .    

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

*************************************************************************** 

 سحبت الكتل،  ثالث كتل متصلة بواسطة خيوط مهملة الكتل( 4)

 . بقوة أفقية على سطح أملس، كما فى الشكل      

 . قوة الشد فى كل خيطو أوجد عجلة تحرك الكتل      

 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 
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 ة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاةباالجا اخرت

 ..................... عندما تؤثر قوة على جسم متحرك فى نفس اتجاه الحركة فإن مقدار السرعة ( 1)

 . يزداد ويتغير اتجاهها)ب(                 . يزداد وال يتغير اتجاهها)أ(       

 . يقل ويتغير اتجاهها)د(                  . يقل وال يتغير اتجاهها)ج(       

 .....................( عندما تؤثر قوة على جسم متحرك فى عكس اتجاه الحركة فإن مقدار السرعة 2)

 . يقل وال يتغير اتجاههاب( )                  يزداد وال يتغير اتجاهها)أ(       

  .   يتغير هو واتجاهها)د(            .   يظل ثابتا ويتغير اتجاهها)ج(       

 .....................( إذا تحرك جسم فى مسار دائرى منتظم فإن سرعته تتغير 3)

 .اتجاها فقط )ب(                                   .)أ( مقدارا فقط       

  .  ال توجد إجابة صحيحة)د(                         .  مقدارا واتجاها)ج(       

  ؟  ، فأى منها يمكن أن يدور فى مسار دائرى vاألشكال التالية تعبر عن تأثير عدة قوى على جسم يتحرك بسرعة ( ٤)

 

 

 

 

 

 
 

 

 )ج(                                 )د(                )ب(                                               )أ(              

 قوة جاذبة مركزية عندما تكون عمودية على اتجاه الحركة.  .....................تعتبر ( ٥)

 .( قوة التجاذب المادى ب)                                 .)أ( قوة الشد       

  .  )د( جميع ما سبق              .             )ج( قوة االحتكاك      

 .........................تنتج قوة الجذب المركزية المؤثرة على سيارة تسير فى منحنى عن  (٦)

  ق . )ب( قوة االحتكاك بين إطارات السيارة والطري              .   )أ( قوة الجاذبية األرضية       

  .  )د( قوة الفرامل           .    )ج( القصور الذاتى للسيارة      

 .....................األفقى عن ( تنتج قوة الجذب المركزية المؤثرة على سيارة تسير فى مسار دائرى يميل بزاوية على 7)

 .)أ( مجموع المركبتين الرأسيتين لقوة االحتكاك وقوة رد الفعل       

 .كاك وقوة رد الفعل )ب( مجموع المركبتين األفقيتين لقوة االحت      

 .)ج( مجموع المركبتين الرأسية لقوة االحتكاك واألفقية لقوة رد الفعل       

 .د( مجموع المركبتين األفقية لقوة االحتكاك والرأسية لقوة رد الفعل )      

 مستوى أفقى كما هو موضح باتجاه ( أمسك طفل بخيط فى نهايته حجر وحركه فى ٨)

 فإن x ، والحجر عند الموضع ، فإذا ترك الطفل الخيط فجأة الرسم على eالسهم       

 )بإهمال قوة جذب األرض(.................. الحجر لحظة إفالته يتحرك فى االتجاه       

 

 xc )د(                    xb)ج(                    xa)ب(                    xd)أ(        

 .اتجاه القوة الجاذبة المركزية .................  عجلة المركزية يكون اتجاه ال( 9)

 ( عمودى علىج)            )ب( فى نفس                 )أ( عكس          

  ......... فإن العجلة المركزية( إذا زادت السرعة المماسية إلى الضعف وزاد نصف قطر المسار الدائرى إلى الضعف 11)
 . )ب( تزداد إلى الضعف .                                 قل إلى النصف )أ( ت        

  . د( تظل كما هى) .                        )ج( تزداد إلى أربعة أمثال        

 ، فتكون العجلة التى Bكتلة ضعف  Aيتحركان على محيط دائرة واحدة بنفس السرعة حيث كتلة  A ،B جسمان ( 11)

 . Bالعجلة التى يتحرك بها ................  Aيتحرك بها          

 ( ربع )د                        )ج( نصف                            )ب( ضعف                            أ( تساوى )        
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   العجلة المركزية فتكون m 100حول منحنى نصف قطره m/s 20 ك سيارة بسرعة خطية ثابتة مقدارها ( تتحر12)

         m /s................. 

  4( )د                          2)ج(                            5)ب(                             0.25أ( )        

 ...................فإن  r( عندما يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة على محيط دائرة نصف قطرها 13)

 .)ب( الحركة تكون بسرعة ثابتة مقدارا              .)أ( الحركة تنشأ عن قوة مركزية تعمل على تغيير اتجاه السرعة         
 

 د( جميع ما سبق )                                    r × العجلة المركزية =      )ج( مقدار سرعته        
 

 دورات فى دقيقتين فإن 4أتم  وقد7m/s  يتحرك بها جسم فى مسار دائرى هى  ( إذا كانت السرعة المماسية التى1٤)

  .................... m = نصف قطر المسار        

  30.6( )د                          33.4)ج(                            25.2)ب(                             66.8أ( )        

 القوة الجاذبة المركزية الالزمة فإن،  نصف قطر مدار جسيم يسير فى مسار دائرى إلى أربعة أمثالهإذا ازداد  (1٥)

 ...................إلبقاء سرعة الجسيم ثابتة         

 . )ب( تبقى ثابتة                               .)أ( تقل إلى النصف         

 .د( تقل إلى الربع )                  .          )ج( تزيد إلى الضعف        

 ، من المركز m 1.5الكراسى على بعد ، فإذا كان أحد  فى أحد ألعاب المالهى تدور كراسى فى مسار دائرى منتظم (1٦)

 ا على استقامة واحدة من المركز، فأيهما يملك سرعة مماسية أكبر؟ ممن المركز وكان كاله m 2وآخر على بعد          

 .من المركز  m 2)ب( الكرسى الذى يبعد  .                من المركز m 1.5)أ( الكرسى الذى يبعد         

  . د( يجب معرفة الزمن الدورى لتحديد اإلجابة).                                 )ج( كالهما له نفس السرعة         

 فتكون القوة الجاذبة m/s 10متر بسرعة منتظمة  π 6يتحرك حول مركز دائرة محيطها  kg 6( جسم كتلته 17)

 ..................... Nالمركزية المؤثرة على الجسم هى         

  400( )د                          200)ج(                            180)ب(                             50أ( )        

 فإذا كانت m/s 2بسرعة  m 30جة ويتحرك بها فى طريق منحنى نصف قطره يركب درا kg 50لته ت( شخص ك1٨)

 ............... kgفإن كتلة الدراجة تساوى  N 10ا عقوة الجذب المركزية المؤثرة على الدراجة والشخص م        

  25( )د                          50)ج(                            75)ب(                             100أ( )        

   m 4فى دائرة قطرها  m/s 5( النسبة بين القوة الجاذبة المركزية المؤثرة على جسم يتحرك بسرعة مقدارها 19)

 فى m/s 10والقوة الجاذبة المركزية المؤثرة على جسم آخر له نفس كتلة الجسم األول ويتحرك بسرعة مقدارها         

 ..................هى  m 8ا دائرة قطره        
 

 )د(                                         )ج(                             )ب(                                     )أ(        

 

 كانت ، فإذا أفقيةومثبت من الطرف اآلخر ويدور فى دائرة  m 10ه لمربوط بطرف خيط طو  kg 4( حجر كتلته 21)

 .................... m/s، فتكون سرعة الحجر هى  N 160 قوة الشد فى الخيط         

  400( )د                          100)ج(                            20)ب(                              10أ( )        
 

10يدور كوكب كتلته  (21)
20 

kg 10 دورةون إزاحته خالل ربع فى مدار دائرى بحيث تك
10

 m       × ويقطع نصف 

10 دورة خالل        
6
 s المؤثرة على الكوكب هى ، فتكون قيمة القوة المركزية N ........................ 

 

2π × 10)أ(        
10

π × 10 )ب(                  
20

π)ج(                 
2
 × 10

18
10 ×)د(                  

30
 

 ..................ماعدا ( عندما يتحرك جسم فى مسار دائرى، فإن جميع الجمل اآلتية تكون صحيحة 22)
 

 ( = v)ب( السرعة )                . )أ( تعمل القوة الجاذبة المركزية على تغيير اتجاه الحركة         

 
 

  = ( عجلة الحركة د) .               الجسم( تعمل القوة الجاذبة المركزية على زيادة سرعة ج)        
 

 موضوع على سطح أفقى عديم االحتكاك cm 80مربوط فى نهاية خيط مهمل الكتلة طوله  kg 0.8جسم كتلته ( 23)

 فإذا انعدمت القوة المركزية المؤثرة عليه فإن اإلزاحةN 4 قوة مركزية  تأثيرويتحرك فى مسار دائرى أفقى تحت         

 .....................  m هى 5sالجسم حتى يتوقف خالل التى يتحركها         

  5( )د                          3.5)ج(                            2.5)ب(                              1.5أ( )        

2



v
2 

r 

ar
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 ..........ار عند ثبوت السرعة الخطية هو الرسم البيانى المعبر عن العالقة بين العجلة المركزية ونصف قطر المد( 2٤)

 

 

 

 

 

 
 

 )ب(                                 )ج(                                     )د(                                )أ(             

  Bضعف نصف قطر المدار  Aبحيث كان نصف قطر المدار  A ،B إذا تحرك جسمان لهما نفس الكتلة فى مدارين  (2٥)

 ، فإن النسبة بين القوة المركزية المؤثرة علىB ضعف سرعة الجسم فى المدار  Aوسرعة الجسم فى المدار         

  ................. تساوى Bوالقوة المركزية المؤثرة على الجسم فى المدار  Aالجسم فى المدار         
 

 )د(                                         )ج(                             )ب(                                     )أ(        

 

 ...............السيارة ناتجة عن ( سيارة تتحرك فى مسار دائرى على طريق أفقى فإن القوة المركزية المؤثرة على 2٦)

 .الجاذبية األرضية)ب(                                                            .القصور الذاتى)أ(         

 رة.ياسرد فعل الطريق على الد( )  .                         االحتكاك بين إطارات السيارة والطريق)ج(         

 قة فإن نصفدورات خالل الدقي 6بحيث يتم  m/s 2.2جسم يتحرك فى مسار دائرى منتظم بسرعة مماسية ثابتة ( 27)

 ...............  قطر المسار يساوى        

  m 12( )د                          m 10.5)ج(                            m 7)ب(                              m 3.5أ( )         

 فى كمية تحركه خاللتغير ، فإن مقدار ال m/s 2 يتحرك فى مسار دائرى منتظم بسرعة  kg 0.1 ( جسم كتلته2٨) 

 ....................  kg.m/s نصف دورة يساوى         

  0.8( )د                           0.4)ج(                               0.2)ب(                              0أ( )         

 عجلته المركزية تساوى، فإن s 0.2 نه الدورى وأدير فى وضع أفقى فكان زم m 0.4ربط حجر فى خيط طوله  (29)

m/s
2
         .................... 

π 20أ( )         
2

π 40)ب(                        
2

π 2)ج(                            
2

π 8( )د                          
2

  

m/s 4302تستخدم غسالة لعصر المالبس عجلتها المركزية ( 31)
2

  7000فإنها تدور  cm 20 نصف قطر دورانها و 

 ..................... minدورة خالل         

  7( )د                              5)ج(                                   3)ب(                              1أ( )         

 ،  على الترتيب بنفس السرعة rA  ،rB دائرى نصف قطره كل منهما فى مساريتحرك  A  ،Bجسمان متماثالن ( 31)
 

 ...............فإن النسبة بين القوة الجاذبة المركزية لهما هى  ،     هى فإذا كانت النسبة بين الزمن الدورى لهما        
 

 )د(                                   )ج(                                     )ب(                                 )أ(        

  

 تساوى عدديا أربع أضعاف ره بقوة مركزية ثنتيجة تأ cm 25يدور جسم فى مسار دائرى منتظم نصف قطره  (32)

  ................. m/s كتلته فتكون سرعته المماسية بعد ربع دورة هى        

  2( )د                               1.5)ج(                            1)ب(                              0.5أ( )         

 فى اتجاه vالشكل المقابل يوضح سيارة تتحرك بسرعة  (33)

 فى اتجاه الشرق، فإن  Fفإذا أثرت عليها قوة  ، الشرق        

 ....................مقدار سرعتها         

 .تظل متحركة فى اتجاه الشرق )أ( يقل و       

 .)ب( يزداد وتغير اتجاه حركتها تدريجيا نحو الشمال        

 يزداد وتظل متحركة فى اتجاه الشرق )ج(        

 .)د( يقل وتغير اتجاه حركتها تدريجيا نحو الغرب       

  

 r 

a a 

r r 

a 

r 

a 

1

1

4

1
8

1

1

2

2

1

1

1

2

1
8

1

1

2

v 

 مشال

 جنوب

 غرب شرق
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 يتحرك جسم فى اتجاه الشرق على سطح مستوى عديم االحتكاك( 3٤)

 ،  كما بالشكل المقابل F1  ،F2 ة ثابتة، فإذا أثرت عليه قوتان بسرع        

 . .................... ن سرعته تتغيرإف        

 . )أ( مقدارا فقط        

 )ب( اتجاها فقط         

 . مقدارا واتجاها)ج(         

 . ال توجد اجابة صحيحة)د(         

 رض حول الشمس فى مسار دائرى الشكل المقابل يعبر عن حركة األ( 3٥)

  فيكون اتجاه العجلة المركزية ...................        

 . Fعكس اتجاه القوة )أ(         

 . Fفى نفس اتجاه القوة )ب(         

 . Fعمودى على اتجاه القوة )ج(         

 . فى نفس اتجاه السرعة المماسية لألرض)د(         

 دائرية المنتظمة تكون السرعة المماسية ................... ( فى الحركة ال3٦)

 ثابتة مقدارا ومتغيرة اتجاها.)ب(                                      ثابتة مقدارا واتجاها.)أ(         

 متغيرة مقدارا واتجاها.د( )  متغيرة مقدارا وثابتة اتجاها.                         )ج(         

 ( تزداد سرعة الجسم المتحرك عندما تؤثر القوة .....................37)

 باتجاه الحركة.)ب(                                      بعكس اتجاه الحركة.)أ(         

 باتجاه موازيا للحركة.د( )  باتجاه عمودى على الحركة.                         )ج(         

 تى تسبب تغير فى حركة الجسم هى .................. ( القوة ال3٨)

 قوى متعامدة.)ب(                                      قوى غير متزنة.)أ(         

 قوى متوازية.د( )  قوى متزنة.                                       )ج(         

 فقطع دورة كاملة فى ثانيتين فإن نصف قطر الدائرة m/s 3.14إذا تحرك جسم على محيط دائرة بسرعة خطية  (39)

 بوحدة المتر يساوى .................        

  2( )د                               1)ج(                            0.5)ب(                              0.25أ( )         

 فى السرعة وعجلة الجسم فى الحركة الدائرية المنتظمة هو ...................( الرسم الصحيح الذى يوضح التغير ٤1)

 

 

 

 
 

 

 )ب(                                )ج(                              )د(                             )أ(                    

 .........أفضل مخطط للحركة الدائرية المنتظمة ........... (٤1)

 

 

 جميع ما سبق                                                                                                                     

 

 
 

 )ب(                          )ج(                              )د(                         )أ(                

 ،  v، وكانت سرعة االنطالق للحجر  r( ترمى فتاة حجر مربوط بخيط باتجاه هدف معين ، إذا كان طول الخيط ٤2)

 ، إذا ضاعفت الفتاة السرعة مع بقاء نصف القطر ثابتا تصبح السرعة ................ aوالعجلة المركزية         

  a 4( )د                               a 2)ج(                            a 0.5)ب(                              aأ( )         

 

 

F2 = 5 N 
 

F1 = 10 N 
 

 مشال

 جنوب

 غرب شرق

 األرض

 الشمس

F  
 

a 
 

a 
 

a 
 

a 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

a 
 

a 
 

a 
 

F 
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 ( عندما يخضع جسم لحركة دائرية فإن السرعة التى تتجه نحو مركز المدار يطلق عليها ...................٤3)

 ردة مركزية.سرعة طا)ب(                                      سرعة جاذبة مركزية.)أ(         

 زيادة معدل السرعة بسبب تأثير الجاذبية.د( )  سرعة عرضية.                                         )ج(         

 ( عندما يتحرك جسم فى مسار دائرى منتظم فإن مقدار السرعة الخطية ............ واتجاه السرعة الخطية ............٤٤)

 متغير / متغير.)ب(                                               ت.متغير / ثاب)أ(         

 ثابت / ثابت.د( )  ثابت / متغير.                                           )ج(         

 . ( التمثيل البيانى المعبر عن العجلة المركزية لجسم يتحرك فى مسار دائرى منتظم هو .................٤٥)

 

 

 

 

 
 

 

 )ب(                                  )ج(                                    )د(                             )أ(              

 ( جسم يتحرك فى مسار دائرى بسرعة ثابتة فيكون اتجاه عجلة حركته .......................٤٦)

 فى اتجاه مركز الدوران.)ب(                                               فى اتجاه سرعته.)أ(         

 يعتمد على موضع الجسم.د( )  بعيدا عن مركز الدائرة.                                   )ج(         

 جسم يتحرك فى منحنى على شكل نصف دائرة بسرعة ثابتة فإذا قطع المنحنى ( ٤7)

 إن السرعة المماسية للجسم تساوى .................ف s 8خالل         
 

 )ب(                                    )أ(        

 
 

 د( )                                 )ج(        
  

 .................للجسم  المماسية السرعة تكون المنتظمة الدائرية ةالحرك ىف( ٤٨)

 . االتجاه متغيرة ثابتة المقدار و)ب(                                   .مقدار واالتجاه  ثابتة ال)أ(         

 .المقدار وثابتة االتجاه متغيرةد( )                               .المقدار واالتجاه  متغيرة)ج(         

 ................. تناسباتتناسب  المركزية الجاذبةالقوه ( ٤9)

 عكسيا مع نصف قطر المسار)ب(               .مع نصف قطر المسار   اطردي)أ(         

 المسارعكسيا مع مربع نصف قطر د( )         المسارطرديا مع مربع نصف قطر )ج(         

 .................قطع الخيط فان الحجر  فإذا أفقيفي مستوى  منتظمة دورانيهحجر مربوط بخيط ويدور حركه ( ٥1)

 اقل بسرعةيستمر بحركته حول المركز )ب(      السرعةيستمر بحركته حول المركز بنفس )أ(         

 . الخطية السرعةيتحرك بخط مستقيم باتجاه د( )                          األرضعلى  مباشرةيسقط )ج(         

 سرعته فإن s 2 ىيساو الدوريزمنه  كان بحيث cm 100في مسار دائري منتظم نصف قطره  جسم يتحرك( ٥1)

 ..................... m/sبوحدة  ىتساو الخطية        

 π 0.5 د()               π2 )ج(                            π10 )ب(           π )أ(        

 .................... لجسم متحرك على منعطف دائري مائل تتوقف على القصوى اآلمنة الخطية السرعة( ٥2)

 المنعطفقطر المنعطف وزاوية ميل  نصف)ب(                   قطر المنعطف وكتلة الجسم نصف)أ(         

 موكتلة الجس الجاذبية وزاوية ميل المنعطف عجلةد( )                 ميل المنعطف وكتلة الجسم زاوية)ج(         

 الجاذبةالعجلة الجاذبة المركزية والقوة والخطية  السرعة كل من اتجاهات ة بينالعالق المخططات التالية يمثل أحد( ٥3)

 دائرية منتظمة : حركةالمركزية لجسم يتحرك         

 

 

 
 

 

 )ب(                        )ج(                           )د(                      )أ(                       

 r 

a 

 v 

a 

r

1
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 ، كما هو  أجوف ىفي مسار دائري أفقي داخل أنبوب حلقتُدحَرج كرة ( ٥٤)

 وتسير فى مسار دائرى  g 125 الكرة ، فإذا كانت كتلة  موضَّح بالشكل        

 زمن  ىالكرة تقطع طول األنبوب كله ف، فإن   cm 17.5نصف قطره        

ا يلي يُنتِج القوة الجاذبة المركزية،  s 0.642قدره           ؟ على الكرة أيٌّ ممَّ

 .احتكاك الكرة مع سطح األنبوب)ب(                                 .الشد في األنبوب)أ(         

 قوة الجاذبية على الكرةد( )         . قوة رد الفعل العمودية على الكرة)ج(         

 الترتيب ............................ ( نوع القوة الجاذبة المركزية فى الحاالت الموضحة بالشكل التالى على ٥٥)

  

 

 

 
 

 

 قوة شد / قوة رد فعل / قوة رفع.)ب(                                 قوة رد فعل / قوة شد / قوة رفع.)أ(         

 د فعل.قوة شد / قوة رفع / قوة رد( )                              قوة رفع / قوة شد / قوة رد فعل. )ج(         

 فى دائرة قطرها  m/s 5 ا واحدة يتحرك الجسم األول بسرعةيهملتالنسبة بين القوة الجاذبة المركزية لجسمين كت( ٥٦)

4m           10ويتحرك الجسم الثانى بسرعة m/s 8قطرها فى دائرةm   ........... هى 
 

 )د(                                   )ج(                                     )ب(                                 )أ(        
 

 ( يكون المعدل الزمنى للتغير فىv( ويدور فى مسار دائرى أفقى بسرعة خطية )r( حجر مربوط فى خيط طوله )٥7)

 كمية حركته عند أى نقطة فى مساره مساويا .................        

    2mv)ج( الشد فى الخيط               )د(                                0)ب(                       mv ( أ)

*************************************************************************** 
 مسائل الكتاب املدرسى

 والقوة m 40ر المسار إذا كان نصف قط m/s 3.2راكب دراجة يتحرك فى مسار دائرى بسرعة مماسية مقدارها ( 1)

 ا . عة الدراجة والراكب متلفاحسب ك N 377 لى الدراجة فى مسارها الدائرى تساوىعالتى تحافظ      

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

************************************************************************ 

 ، احسب السرعة المماسية للسيارة إذا   Km 3.25ائرى طولهدتتحرك فى مسار   Kg 905سيارة سباق كتلتها ( 2)

 . N 2140 كانت القوة الالزمة للحفاظ على الحركة الدائرية للسيارة تساوى      

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

*********************************************************************** 

 فيدورات   3 بحيث يصنع   m 1.5فى طرف خيط ليدور فى مسار دائرى أفقى نصف قطره    Kg 2ربط جسم كتلته ( 3) 

 .وقوة شد الخيط للجسم  عجلة المركزيةالو ( المماسية ، احسب السرعة الخطية ) الثانية      

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................ 

************************************************************************ 

3

1

2

1
4

1

3

2

























 تمنيـــاتي لكــم بالتــوفيق ,,,, أ / محمــد تـــوفيـــق                                                                                                           

 

 

 

10m/sوتتسارع بمعدل  6kgما مقدار القوه الُمحّصله المؤثره علي كرة بولينج كتلتها  -1
2

 ؟ 

                                                

                                                     (60N – 1.7N – 0.6N ) 

 

 وكان الوزن اإلجمالي للصاروخ 50000Nروخ عند اإلقالع إذا بلغت قوة الدفع الصاعد المركب لمحرك صا -2

 فما مقدار تسارع الصاروخ أثناء اإلقالع ؟ 500kg وكانت كتلة الصاروخ تساوي  5000Nيبلغ     

 

                                             (90m/s
2
 – 250m/s

2
 – 450m/s

2
 ) 

 

 ؟ 30Nت القوه المحصله علي الجسم مقدارها إذا كان 150kgما مقدار تسارع جسم كتلته  -3

 

                                         (180m/s
2
 – 120m/s

2
 – 50m/s

2
 – 0.20m/s

2
 ) 

 

 جسم يسير غرباً بسرعه ثابته , أّي مما يلي من المؤكد أن يكون صحيحاً بشأن هذا الجسم ؟ -4

    A – . من المؤكد عدم وجود قوه مؤثره عليه 

    B – . من المؤكد أن أي قوه مؤثره عليه متوازنه 

    C – . من المؤكد أن أي قوه مؤثره عليه غير متوازنه 

 

 لحركة السياره ؟ في اتجاه سيرها , فماذا سيحدث 200Nإذا كانت القوه المحصله المؤثره علي سياره مقدارها  -5

    A – . ستزداد سرعتها 

B     – . ستبطيء سرعتها 

C     – . سيكون لها سرعه متجهه ثابته 

 

 ماذا يحدث لتسارع الجسم إذا انخفضت القوي المؤثره علي الجسم بمعدل النصف ؟ -6

A     – . يتضاعف 

B     – . يقل بمعدل النصف 

 

 أي المعادالت صحيحه ؟ -7

A     –   F = ma 

B     – m = Fa   

C     – m = F/a   

D     –   a = Fm 

    E – a = F/m   

 

 أّي العبارات صحيحه ؟؟ -8

A    –  . كلما زادت كتلة الجسم , تحتاج إلي نفس القوه لتحقيق التسارع نفسه 

B    –  . كلما زادت القوه المؤثره علي جسم , زاد معدل التسارع 

C    –   10سيكون للقوه التي مقدارهاN  10الُمطبّقه علي كتلهkg بّقهضعف تسارع القوه نفسها الُمط 

 20kgعلي كتله            

D    –   تسارع الجاذبيه هو أحد أمثلة قانون نيوتن الثاني للحركه . ×الوزن = الكتله 

E    –  . يجب أن تؤثر القوه علي جسم لكي يتحرك الجسم 

F    –  . لُمضاعفة تسارع الجسم يجب أن تُضاعف القوه الُمطبّقه ثالث مرات 

G    –  الجسم أربع مرات يجب أن تُضاعف القوه الُمطبّقه عليه أربع مرات . لُمضاعفة تسارع 

 ) القوه والحركه (  : الفصل األول  لمعـرفـهأسئلة بنـك ا   
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